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HIRDETMÉNY
AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEINEK, BANKKÁRTYA
ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK ÉS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) az alábbiak szerint módosítja
az Általános Üzleti Feltételeit:

A) A Bank az azonnali fizetési rendszer szabályainak bevezetésével összefüggésben minden napos,
így bankszünnapokon is működő elszámolásra áll át 2020. január 24-én, melynek következtében a
lakossági hitelek (kivéve lombard hitelek és egyenlő tőketörlesztéses hitelek), valamint a vállalati
folyószámlahitelek és látra szóló kamatelszámolások terhelési/jóváírási napja kapcsán a fizetési
esedékességi szabályok módosulnak.
Ennek megfelelően, 2020. január 24-i hatállyal módosul az I. rész 2. pont 5. alpont (kivéve a „valamint a
hatályos Kondíciós lista szerint a hónap utolsó Bankmunkanapján esedékes díjak terhelését” szövegrész), 6. alpont
valamint az 5.5. pont (kivéve a „valamint az I.2.5 pontban hivatkozott díjak terhelését ide nem értve”
szövegrész), valamint a IV. pont.
Továbbá 2020. január 24-i hatállyal módosulnak a betétfeltörésre vonatkozó szabályok, így az I. rész
12.13. pontja és III. rész 2.18. pontja.
B) A Bank az azonnali fizetési rendszer szabályainak bevezetésével összefüggésben minden napos,
így bankszünnapokon is működő elszámolásra áll át, melynek következtében egyes számlavezetési
díjak terhelési napja kapcsán a fizetési esedékességi szabályok módosulnak. Ennek megfelelően az I.
rész 2.5. pontjának „valamint a hatályos Kondíciós lista szerint a hónap utolsó Bankmunkanapján esedékes díjak
terhelését” szövegrésze, továbbá az I. rész 5.5. pontjának „valamint az I.2.5 pontban hivatkozott díjak
terhelését ide nem értve” szövegrésze 2020. február 29-én lépnek hatályba.
C) A Bank 2020. március 2-i hatállyal,
- az azonnali fizetési rendszer szabályainak bevezetésével összefüggésben,
- az ún. PAD rendeletben (2014/92/EU irányelv), illetve az azt átültető 144/2018. Korm.
rendeletben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében,
- a pénzforgalmi panaszok napon belüli beérkezésére vonatkozó szabály eltörlése érdekében,
- az eBanking és UniCredit Mobil rendszerekben a biometrikus azonosítás (ujjnyomat és face
ID) tranzakció jóváhagyásra történő kiterjesztése érdekében,
- az internetes kártyás tranzakciók miatti módosítások miatti változásokkal összefüggésben,
- az adatfeldolgozási melléklet IV. pontja módosításával összefüggésben,
- egyéb pontosítások (pl. VIBER szabályok módosítása, kárfelelősség pontosítása, stb.
érdekében
az Általános Üzleti Feltételek I. rész 2. pont 15/B., 29/A – 29/D., 37/A. 39/A. alpontjait, a 9.7.1., 9.7.2.,
és 12.2./A. pontjait, valamint a 4.1., 4.4., 4.7., 4.11. és 4.12., pontokat bevezeti/módosítja, az I. rész
11.1.2./A. és 11.2.2./A. pontjait törli, a II. rész 1.3.1/A., 1.3.5. pontjait, a 3.1. pont mToken definícióját
módosítja, a 3.2.11.1., 3.2.11.4., 3.2.11.5., 3.2.11.6., 3.2.11.9., 3.2.11.10., 3.3.2., 5.2.2.1., 5.2.2.2.,
5.3.3., 5.3.7. és 5.4.1. pontokat, valamint a III. rész 1.2., 1.28., 1.33., 1.41., 1.42., 1.47., 1.50., 1.51/A.1.
1.51/A.2. 1.51/B.1.- 1.51./B.13., 1.51/C. pontjait módosítja illetve bevezeti.
Az Általános Üzleti Feltételek jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.
II.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. az alábbiak szerint módosítja a Bankkártya Üzletszabályzatát:

Többek között a pénzforgalmat érintő új szabályozásnak (PSD2 irányelv, és az ahhoz kapcsolódó uniós
és hazai jogszabályoknak), ezen belül az ún. erős ügyfél-hitelesítés előírásainak való megfelelés okán,
a Bank 2020. március 2-i hatállyal kiegészíti, illetve módosítja a Bankkártya Üzletszabályzatát az
UniCredit Telefonbank Kártyabirtokosokra vonatkozó szabályaival, az online kártyás tranzakciókra
vonatkozó szabályokkal/módosításokkal, az Internetes biztonsági szolgáltatással kapcsolatos
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módosításokkal – melynek keretében az eddigi Internetes Biztonsági Kód (IBK) szolgáltatás elnevezés
helyébe az Internetes Biztonsági (IB) szolgáltatás elnevezés lép –, továbbá egyéb módosításokkal.
Ennek megfelelően módosul a 2. pont 2.19., 2.30., 2.39. b) és d), 2.40. és 2.40.1. alpontjai, a 3. pont
3.7., 3.29., 3.35. és 3.49. alpontjai, a 4. pont 4.10., 4.24.1.1., 4.24.2., 4.30.9., 4.34.-4.39., 4.41.-4.47.
alpontjai, a 11. pont. Kiegészítésre kerül az 5. pont 5.35. alpontja és a II. melléklet „Megjegyzések a 2.
eljáráshoz” rész, továbbá bevezetésre kerülnek a 2. pont 2.37/A., 2.37/B., 2.39. e) alpontok.
A Bankkártya Üzletszabályzat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.
III.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. az alábbiak szerint módosítja a Lakossági Üzletszabályzatát:

A Bank a lakossági hitelek (kivéve lombard hitelek és egyenlő tőketörlesztéses hitelek) kapcsán minden
napos, így bankszünnapokon is működő elszámolásra áll át 2020. január 24-én, melynek következtében
az érintett lakossági hitelek fizetési esedékességi szabályai módosulnak.
Ennek megfelelően módosul a Lakossági Üzletszabályzat III.1.3., III.1.5., III.24.1., III.24.2. és IV. pontja
2020. január 24-i hatállyal.
A Lakossági Üzletszabályzat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.
A jelen hirdetmény angol nyelvű és magyar nyelvű verziója szövegének eltérése esetén a magyar
nyelvű hirdetmény szövege az irányadó.
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