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Online nyithatunk lakossági folyószámlát az UniCredit
Banknál
Budapest, 2021. január 14.– Az online ügyintézés soha nem volt még olyan fontos, mint az idei
évben. Nem csak az ételrendelés, a csekkbefizetés, de az UniCredit Banknál immár a bankszámlanyitás is elvégezhető anélkül, hogy elhagynánk az otthonunkat. 20-30 perc alatt
számlatulajdonossá válhatunk, és még a szerződés aláírásához sem kell ellátogatnunk egy
bankfiókba.
Elindította online számlanyitási szolgáltatását az UniCredit Bank. A teljes folyamat digitalizált, ugyanis
egyáltalán nem igényel személyes jelenlétet, még egy aláírás erejéig sem. Az ügyfelek 3 különböző
számla közül választhatnak, annak függvényében, hogy melyik illeszkedik jobban pénzügyi szokásaikhoz.
A 20-30 perces folyamat 4 egyszerű lépésben elvégezhető. A számlacsomag kiválasztását követően
bankszámlanyitáshoz szükséges nyilatkozatokat kell tenni, meg kell adni a számlanyitáshoz feltétlenül
szükséges személyes adatokat és elérhetőséget. Ezek pontosságát a személyazonosító okmányok
alapján ellenőrzik, a személyazonosság ellenőrzését videóhívással lehet elvégezni. Ezt követően már
csak a szerződéses dokumentumokat kell aláírni, ami szintén megtehető online. Aki szeretné, az online
megkezdett számlanyitási folyamatot személyesen is véglegesítheti: bármely magyarországi UniCredit
bankfiókban elvégezheti az azonosítást, ill. aláírhatja a szerződést, ahol lehetőség van digitális aláírásra
is, ami a környezetterhelés szempontjából is előnyösebb. A számlanyitás és a számlaszerződés
létrejöttét követően, legkésőbb a következő munkanapon már be is lehet lépni az [UniCredit eBanking]
alkalmazásba, és akár azonnali utalást indítani vagy fogadni.
A számlanyitó személynek meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, például, hogy legyen nagykorú
magyar állampolgár, rendelkezzen mobiltelefonszámmal, saját részre nyisson számlát és a bank új
ügyfele legyen.
A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletes információk az alábbi linken érhetők el:
https://bit.ly/2Voa7C0
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Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll széles ügyfélköre
rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, akiknek
európai bankhálózatán keresztül páratlan hozzáférést nyújt 13 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjaihoz:
Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban,
Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.
Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte további 18 országban
szolgálja ki ügyfeleit.

