
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA 
 
 

SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA 
 
 
 
 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai 
 
 

részére 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Az UniCredit Csoport 
 
Az UniCredit Csoport vezető nemzetközi pénzintézet, amely 22 országban van jelen 

intézményhálózatával, 27 további piacon pedig képviseleti irodákkal. Mintegy 10 000 
bankfiókkal rendelkezik és több mint 168 000 munkatársat foglalkoztat (2009. június 30-ai 
adatok). 
 
A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit rendelkezik a legkiterjedtebb nemzetközi 
bankhálózattal, mely több mint 4 000 bankfiókból és kirendeltségből áll. 
 
Az UniCredit Bank Magyarországon 
 
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. kedvező feltételek mellett kínál átfogó, rugalmas pénzügyi 
termékeket és szolgáltatásokat magánszemélyeknek, kis- és középvállalkozásoknak és 
nagyvállalatoknak. A magyar bankszektor egyik meghatározó szereplőjeként magán- és 
vállalati hitelektől az európai uniós támogatásokkal megvalósuló fejlesztési projektekig, a 
számlavezetéstől, bankbetétektől a vagyonkezelésen át a befektetési banki szolgáltatásig 
széles körű kínálattal szolgálja ki ügyfeleit. Ezt a választékot egészíti ki az UniCredit 
Faktoring Zrt.,valamint az UniCredit Csoport hazai lízingvállalata, a Pioneer Alapkezelő 
Zrt. és az UniCredit CA IB Magyarország Zrt. 
 
Az UniCredit Bank várja ügyfeleit fiókjaiban, telefonos ügyfélszolgálatán és az interneten 
is. Biztonságos és áttekinthető megoldásaival segíti ügyfeleit pénzügyeik kényelmes 
intézésében és terveik megvalósításában. 
 
Miért pont az UniCredit? 
 
Az UniCredit Csoport piaci részesedése meghatározó méretű Olaszországban, 
Németországban és Ausztriában. A főbb pénzügyi mutatók is magukért beszélnek: az 
UniCredit Csoport több mint 4000 fiókból álló bankhálózata a legkiterjedtebb Közép- és 
Kelet-Európában: ügyfelei száma pedig közel 28 millió, munkatársainak száma mintegy 
78 000. 



A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai  számára, egyedi 
elbírálás alapján készített számlavezetési ajánlatunk a következő: 
 
1. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak magánszemélyek számára 

 
 

3 HÓNAPIG DÍJMENTES
1
 SZÁMLAVEZETÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 
MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

 
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak  
Forintszámla-vezetés  

Számlanyitás díjmentes* 

Havi zárlati díj díjmentes* 

  
II. Fizetési forgalom  
Átutalási jutalék más bankhoz  

  Internet Banking segítségével díjmentes* 

  Home Banking és Telefonbank segítségével díjmentes* 

  
Átutalási jutalék bankon belül  

   Internet Banking segítségével díjmentes* 

   Home Banking és Telefonbank segítségével díjmentes* 

  
Állandó átutalás bankon belülre és bankon kívülre díjmentes* 
  
Csoportos beszedés terhelése díjmentes* 

  
III. Bankkártya  
Maestro bankkártya  

Kibocsátói díj / Tagsági díj díjmentes* 

MasterCard Standard,  
Visa Classic bankkártya 

 

Kibocsátói díj A sztenderd kibocsátói díj 50%-a.* 

ATM készpénzfelvétel díja  

UniCredit Bank Hungary Zrt. és az UniCredit Csoport** által 
üzemeltetett ATM-ekből 

díjmentes* 

Egyéb ATM-ből Havi 2 készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből 
díjmentes.*** 

  
IV. Balesetbiztosítás  

Első éves díj díjmentes* 
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 A számlanyitást követő 3 havi díjmentesség akció, mely visszavonásig érvényes. 

* A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a 
Nonstop számlacsomag kondíciói tartalmazzák.  
** Azok az országok, amelyekben az UniCredit Csoporthoz tartozó bankok biztosítják a betéti kártyákkal történő ingyenes 
készpénzfelvétel lehetőségét: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna. 
*** A bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig 
érvényes. A kedvezményes darabszám feletti díjakra a Nonstop számlacsomagban meghatározott kondíciók vonatkoznak. A díjmentes 
készpénzfelvételi tranzakciószámba a belföldi UniCredit ATM-ből történő készpénzfelvétel is beleszámít. 

 



A 3 HÓNAPOS DÍJMENTES SZÁMLAVEZETÉST KÖVETŐEN ÉRVÉNYES LAKOSSÁGI 
BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

 
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak 

Forintszámla - vezetés  

Számlanyitás díjmentes* 

Havi zárlati díj 399 Ft/ hó / bankszámla
2
 

  
II. Fizetési forgalom  
Jóváírások Forintban  

   Elszámolás forintszámla javára díjmentes* 

  
Terhelések Forintban  
Teljesítés forintszámla terhére  

   Bankon belüli eseti átutalás  

      Internet Banking segítségével díjmentes* 
      Home Banking és Telefonbank segítségével díjmentes* 
  
   Bankon kívüli eseti átutalás  

      Internet Banking segítségével díjmentes* 
     Home Banking és Telefonbank segítségével díjmentes* 
  
Állandó átutalás bankon belülre és bankon kívülre díjmentes* 
  
Csoportos beszedés terhelése díjmentes* 

  
III. Bankkártya  
Maestro bankkártya  

Kibocsátói díj / Tagsági díj díjmentes* 

MasterCard Standard, 
Visa Classic bankkártya 

 

Kibocsátói díj A sztenderd kibocsátói díj 50%-a.* 

ATM készpénzfelvétel díja  

UniCredit Bank Hungary Zrt. és az UniCredit Bankcsoport** 
által üzemeltetett ATM-ekből 

díjmentes* 

Egyéb ATM-ből Havi 2 készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből 
díjmentes.*** 

  
IV. Balesetbiztosítás  

Első éves díj díjmentes* 

  
A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listájának Nonstop 
számlacsomagra vonatkozó díjai irányadók. A felszámított díjak esedékességét az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája 
tartalmazza. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó mindenkori - jelenleg a betéti kamat, az értékpapírok hozama 
és a teljeshiteldíj-mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997.(III.5.) Kormányrendelet - hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. 
A bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét 
megelőző naptári hónapban publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalékponttal 
meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet. 

Hatályos 2009. augusztus 1-jétől 

 

 

 

                                                 
2
 A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként 

feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes. 
* A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a 
Nonstop számlacsomag kondíciói tartalmazzák.  
** Azok az országok, amelyekben az UniCredit Csoporthoz tartozó bankok biztosítják a betéti kártyákkal történő ingyenes 
készpénzfelvétel lehetőségét: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna. 
*** A bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig 
érvényes. A kedvezményes darabszám feletti díjakra a Nonstop számlacsomagban meghatározott kondíciók vonatkoznak. A díjmentes 
készpénzfelvételi tranzakciószámba a belföldi UniCredit ATM-ből történő készpénzfelvétel is beleszámít. 

 



 
 
 

 

2. Kedvezményes betéti és hitelkártya kondíció a Kamara magánszemély tagjai 
számára 

 
A kedvezményt a bank a hitelkártya kibocsátói díjának elengedésével adja. 
Hitelkártya-igénylés esetén a bank hitelbírálatot végez, melynek eredményéről az igénylőt 
tájékoztatja. A táblázatban feltüntetett összeg az igényelhető maximális hitelkeret. 
 
Betéti kártya esetében a kedvezmény Maestro kártya esetében a kibocsátói díj 
elengedése (jelenleg 1750 Ft), dombornyomott betéti MasterCard Standard vagy Visa 
Classic betéti kártya esetében a kibocsátói díj 50 százaléknak elengedése (jelenleg a 
3990 Ft-nak 50 százaléka). 
 
Hitelkártya esetében nincs kibocsátói díj. 

 
 
3. Kedvezményes számlacsomag kis- és középvállalkozásoknak (kkv) (Standard, 
Elektronikus, Mini-max, Első) számlanyitási díjmentességgel. 

 
A Kamara igazoltan kis- és középvállalkozás tagjai számára a fent megnevezett négy 
számlacsomag bármelyikét az UniCredit Bank a számlanyitási díj megfizetése nélkül nyitja 
meg. 
 
 
4. A kamarai tagság igazolása 
 
Azon kamarai tag jogosult a kedvezményes kondíciójú szolgáltatás igénybevételére, aki 
bemutatja érvényes kamarai tagsági igazolványát és engedélyezi annak fénymásolását. 
 
 

 
 

 

 

 


