
tényleg létezik 
0 forintos
számlacsomag?

igen, a BÓnUsz számlacsomag az leHet! 

Válassza Bónusz számlacsomagunkat, melynek havi díja 0 forint1, ha havonta legalább és összesen 

150 000 forint jóváírás érkezik bankon kívüli forrásból átutalással az Ön számlájára. Ez a számlacsomag 

telitalálat az Ön számára, ha gyakran használja bankszámláját és kedveli a modern, a nap 24 órájában 

elérhető elektronikus szolgáltatásokat.2 EBKM: 0,10%

Ha havonta nem éri el a számláján a jóváírás a 150 000 forintot, de meghaladja a 75 000 forintot, akkor a 

Bónusz számlacsomag díja 315 forint. Ha a fenti feltételek egyike sem teljesül, akkor a havi díj 630 forint1.

bónuszszámla
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1  A számla zárlati díja 630 Ft, mely összeg az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján, és a következő 
hónapban íródik jóvá, amennyiben a tárgyhónapban legalább 150 000 forint jóváírás érkezett átutalásból a számlára. Amennyiben legalább 75 000 forint 
jóváírás történik az előbb említett módon, akkor a zárlati díj összegéből 315 forint kerül jóváírásra.  Ha a fenti jóváírási feltételek nem teljesülnek, akkor a zárlati 
díjból nem kerül jóváírásra sem a teljes, sem a rész összeg. A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes.  
A Bónusz számlacsomag normál zárlati díja 999 Ft/ hó / bankszámla.

2  A bank az Általános üzleti feltételekben foglaltaknak megfelelően fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatást alkalomszerűen szüneteltesse.

3  Az akció visszavonásig érvényes, és az UniCredit Csoport díjmentes köréhez tartozó tagbankjainak országaiban található bankautomatáin lakossági 
és vállalati magyar UniCredit betéti bankkártyákkal kezdeményezett készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozik. Az akció co-branded bankkártyákra 
nem vonatkozik. Az ajánlatról és az UniCredit Csoport díjmentes köréhez tartozó tagbankjairól a www.unicreditbank.hu honlapon tájékozódhat.  
A bankfiókban történő készpénzfelvétel díját megtalálja a mindenkor hatályos lakossági Kondíciós listában. Az UniCredit ATM-ben végrehajtott 
tranzakció is beleszámít a belföldi ATM készpénzfelvétel darabszámába.

4  Egyszerűbben igényelhet  meghatározott mértékű forint folyószámlahitelt, ha  megad  két állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízást, 
valamint megfelel az egyéb vonatkozó feltételeknek. A bank saját hitelbírálata alapján dönt az igénybevételről. A hitel feltétele az UniCredit Banknál 
vezetett Bónusz számla, valamint arra legalább 1 havi, a feltételeknek megfelelő típusú, meghatározott mértékű jövedelem jóváírás beérkezése.  
A teljeshiteldíj-mutató (THM) értéke: 29,43%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt 
és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM a Bónusz Számlacsomag igénybevételével, 
nem akciós (normál) havi zárlati díj mellett került kiszámításra. Az akcióra vonatkozó részleteket a „Folyószámlahitel – Bónusz számlacsomaghoz 
kapcsolódóan” című tájékoztató tartalmazza. Az akció visszavonásig érvényes.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. csatlakozott a Magatartási kódexhez, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezően alkalmazza. A www.unicreditbank.hu  
című honlapunkon a Felelős hitelezés és a Hasznos információk aloldalon olvasható Banki fogalomtár , illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének  
www.pszaf.hu címen elérhető honlapja segíthetnek tájékozódni a hitelfelvétellel kapcsolatban. Kérjük, a hitelfelvételről felelősen és körültekintően, 
jövedelmi helyzetét figyelembe véve döntsön.

Ez a hirdetés nem minősül szerződéses ajánlattételnek. A részletes feltételeket az UniCredit Bank lakossági ügyfelekre vonatkozó Hirdetménye és 
Kondíciós listája, valamint az Általános üzleti feltételek és a Lakossági üzletszabályzat tartalmazzák. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

sőt, a számlacsomag továBBi szolgáltatásokat 
kínál díjmentesen.

  Díjmentesen, azaz tranzakciós díj nélkül, korlátlan számban veheti igénybe az alábbi szolgáltatásainkat:  
    eseti forintátutalás telefonon, interneten vagy Home Bankingen keresztül; 
    állandó forintátutalás bankon belülre és bankon kívülre; 
    csoportos beszedések terhelése.
  Díjmentesen igényelheti a számlacsomaghoz az internetes vásárlásra alkalmas Maestro, 

MasterCard Standard vagy a Visa Classic bankkártyákat, azaz elengedjük ezen bankkártyák 

kibocsátói díját.
  Díjmentesen vehet fel készpénzt havonta az első két alkalommal 

a számlához tartozó betéti kártyával bármely belföldi ATM-ből. Sőt, 

az UniCredit ATM automatáiból nemcsak itthon, hanem további  

17 országban  vehet fel ingyen betéti kártyájával készpénzt – 

ráadásul korlátlan számban3!
  Díjmentesen, azaz egyszeri belépési díj nélkül igényelheti 

Internet Banking szolgáltatásunkat. 
  Egyszerűbben igényelhet folyószámla-hitelkeretet4. 


