Sorszám: Társasházi /13/2009
Hatálybalépés napja 2009. augusztus 11., érvényes a következő Hirdetmény megjelenéséig.

HIRDETMÉNY
az UniCredit Társasházi Csomaghoz
társasházak és lakásszövetkezetek részére
Számla típus: UniCredit Társasházi számla és UniCredit Felújítási alap számla
Kamatfeltétel:
I.

Látra szóló betétek

1. UniCredit Társasházi Számla
Összegsáv (HUF)
0 - 99.999
100.000 - 499.999
500.000 - 1.999.999
2.000.000 - 4.999.999
5.000.000 -

EBKM
0,25%
0,40%
0,75%
1,26%
2,54%

éves kamatláb
0,25%
0,40%
0,75%
1,25%
2,50%

A kamat elszámolása naponta, a napi záró számlaegyenleg alapján történik. Az adott sáv kamata a záróegyenlegnek az
adott sávba eső összegrészére érvényes. Kamatjóváírás minden naptári negyedév végén.

2. UniCredit Felújítási alap számla
Összegsáv (HUF)
0-99.999
100.000-249.999
250.000-499.999
500.000-1.999.999
2.000.000-

EBKM
0,25%
0,50%
0,75%
1,51%
2,02%

éves kamatláb
0,25%
0,50%
0,75%
1,50%
2,00%

A kamat elszámolása naponta, a napi záró számlaegyenleg alapján történik. Az adott sáv kamata a záróegyenlegnek az
adott sávba eső összegrészére érvényes. Kamatjóváírás minden naptári negyedév végén.

II.

Határidős betétek

Lekötött forint betét

1 hét
2 hét
1 hó
2 hó
3 hó
6 hó
9 hó
12 hó

0,5 - 2 millió Ft

EBKM

2-25 millió Ft

EBKM

25-50 millió Ft

EBKM

5,15%
5,25%
5,75%
6,80%
6,75%
6,75%

5,15%
5,25%
5,75%
6,80%
6,75%
6,75%

3,75%
3,85%
5,40%
5,50%
6,00%
7,05%
7,00%
7,00%

3,75%
3,85%
5,40%
5,50%
6,00%
7,05%
7,00%
7,00%

4,25%
4,35%
5,90%
6,00%
6,50%
7,55%
7,50%
7,50%

4,25%
4,35%
5,90%
6,00%
6,50%
7,55%
7,50%
7,50%

A legkisebb leköthető betétösszeg 0,5 millió Ft. Az 50 millió Ft feletti lekötés esetén egyedi kamat megállapítást
alkalmazunk. A forint betéti megállapodások lejárat előtti felmondása esetén a Bank a kitöltött futamidőre a forint
bankszámla kamat felével kalkulált betéti kamatot fizeti.

Jelen Hirdetményben nem szereplő betéti kamatkondíciókra a „HIRDETMÉNY Az UniCredit Bank Hungary
Zrt. betéti kamatkondíciói kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű hirdetmény érvényes.

Sorszám: Társasházi /07/2009
Hatálybalépés napja 2009. július 31., érvényes a következő Kondíciós Lista megjelenéséig.

KONDÍCIÓS LISTA az UniCredit Társasházi Csomaghoz 1
társasházak és lakásszövetkezetek részére
I.

Számlavezetéshez kapcsolódó díjak

Forint- és devizaszámla-vezetés
Számlanyitási költség forintszámla esetén
Számlanyitási költség devizaszámla esetén
Számlacsomag havi zárlati díj (/hó/számla) (3)
Devizaszámla havi zárlati díj (/hó/számla) (3)

Díjmentes (2)
HUF 4.000,-/számla
HUF 990,- / hó / számla
HUF 1.400,- / hó / számla

Számlavezetési díj forintszámla esetén
Számlavezetési díj devizaszámla esetén

HUF 10,-/ könyvelési tétel
HUF 28,-/ könyvelési tétel

Bankfiókban maradó kivonat díja

HUF 300/kivonat

A fizetendő számlacsomag havi zárlati díj az alábbi szolgáltatások díját tartalmazza ingyenesen:
- 1 db forint pénzforgalmi bankszámla és 1 db forint felújítási alap számla havi zárlati díja (4)
- Havonta az első 3 db elektronikus úton (5),Társasházi forint bankszámla terhére, bankon belülre vagy
bankon kívülre megadott, belföldi forint (eseti és állandó) átutalás számlavezetési díja és átutalási jutaléka,
Társasházi forint bankszámlára terhelt csoportos beszedés számlavezetési díja és átutalási jutaléka (6)
- SpectraNet Light Internet Banking szolgáltatás és Telefonbank szolgáltatás egyszeri belépési-, és
szolgáltatási havi díja (7)
- 1 db Corporate Maestro nemzetközi bankkártya Kibocsátói díja (8)
II. Fizetési forgalom (9)
Jóváírások - forintban
Postai készpénz-átutalási megbízás
Terhelések – forintban (forint bankszámla terhére)
Átutalási jutalék bankon kívülre
- Electronic Banking segítségével (5)
- Eredeti banki formanyomtatvány használatával
- Nem eredeti banki formanyomtatvány használatával
Átutalási jutalék bankon belülre
- Electronic Banking segítségével (5)
- Eredeti banki formanyomtatvány használatával
- Nem eredeti banki formanyomtatvány használatával

A Magyar Posta vonatkozó díjszabása
szerint / jóváírás / könyvelési sor

0,1 %, min. HUF 100,0,2 %, min. HUF 280,0,2 %, min. HUF 800,0,06 %, min. HUF 100,0,175 %, min. HUF 200,0,175 %, min. HUF 800,-

III. Pénztári műveletek
Forint befizetés forint számlára
Forint kifizetés forint számláról

1

0,03%, de min. HUF 100,- max. HUF 1.000,0,2 %, min. HUF 250,-

Jelen Kondíciós Lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az UniCredit Társasházi Csomagot
igénybevevők részére a jelen Kondíciós Listában nem szereplő tranzakció típusokra és szolgáltatásokra, az egyes szolgáltatásokhoz
kapcsolódó díjak, költségek megfizetésének esedékességére a mindenkor hatályos „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére”, az
„Elektronikus Szolgáltatások Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére” és a „ Betéti Bankkártya Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek
részére” elnevezésű dokumentumok érvényesek. 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.
2
A normál díj 2 000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
3
A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
4
A bankszámla havi zárlati díjának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
5
Spectra Light, MultiCash, SpectraNet Internet Banking, Telefonbank.
6
Forint pénzforgalmi bankszámla terhére, bankon belülre vagy bankon kívülre megadott, fent meghatározott számú belföldi forint (eseti
és állandó) átutalások számlavezetési díjának (könyvelési tétel díj) és átutalási jutalékának felszámításától a Bank akciós jelleggel
eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
7
SpectraNet Light Internet Banking szolgáltatás és a Telefonbank szolgáltatás egyszeri belépési-, és szolgáltatási havi díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
8
Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
visszavonásig érvényes.
9
Nemzetközi pénzforgalomban teljesített forint fizetéseknél (jóváírásnál, illetve terhelésnél) a Bank a deviza teljesítésekre érvényes
kondíciókat alkalmazza.

