Meglepődsz, milyen
kicsi a kamat
és mekkora
a nappali!

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Az UniCredit Bank elkötelezett ügyfelei bizalmát folyamatos kamatkedvezményekkel
díjazza, de Ön, mint partnerünk munkavállalója, ezeken felül most további 0,6%-os
kamatkedvezményre, valamint az 5. év után egyszeri díjmentes előtörlesztésre jogosult Piaci lakáscélú hitel és Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel igénylése esetén.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és megismerné a kamatkedvezmény részletes
feltételeit, partnerkörünkhöz tartozva igénybe veheti mobilbankár szolgáltatásunkat a lehető legkényelmesebb ügyintézés érdekében.
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Reprezentatív példa UniCredit Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
TOP Prémium aktív és 0,6% kamatkedvezménnyel
Kamatozás típusa:

Változó kamatozás

Fix kamatozás

Kamatperiódus

Kamatperiódusonként
változó
5 éves

Kamatperiódusonként
változó
10 éves

20 éves

Kamat mértéke

2,36 %

2,94 %

4,22%

52 641 forint

55 533 forint

62 241 forint

2,55%

3,15%

4,49 %

A hitel teljes díja

2 757 361 forint

3 456 540 forint

5 076 704 forint

A fogyasztó által
fizetendő teljes összeg

12 751 361 forint

13 456 540 forint

15 076 704
forint

Az induló havi törlesztőrészletek összege
THM1

A reprezentatív példák számítására az alábbi feltételezésekkel került sor:
•
•
•
•
•

Hitelösszeg (a hitel teljes összege): 10 000 000 forint
Futamidő: 20 év
Törlesztőrészletek száma: 240 db
A kamat TOP Prémium aktív kedvezmény figyelembevételével került meghatározásra.
A hitel teljes díja az ügyleti kamat összegén túl a következő tételekből tevődik össze:
• 1 db ingatlan-nyilvántartási eljárás díja 12 600 forint ( jelzálogjog bejegyzési
kérelem),
• 1 db Takarnet rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap díja 1 000 forint (Fix
kamatozású hitel esetén a Bank nem számít fel lekért tulajdoni lap után díjat)
• Partner Aktív Plusz Csomag havi zárlati díja (552 Ft/hó)
• Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog-fedezet.
• A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja a hitelező számára
nem ismert, azt a THM nem foglalja magában.
• Az értékbecslés díját a bank 2021.06.30-ig befogadott ügyletek esetén visszatéríti, így
az a teljes díj meghatározásánál nem került figyelembevételre.

A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint a Partner Aktív Plusz bankszámla csomag számlavezetési díjával
történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, értéke a változó kamatozású kölcsönök
esetében nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A bank a referencia THM kiszámításánál figyelembe vette,
hogy a bank egy ingatlan vonatkozásában a hitelbiztosítéki érték megállapítási díját a hitel folyósítását
követően visszatéríti. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában.
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Kíváncsi, hogy partnerünk munkavállalójaként még milyen kedvezményekben
részesülhet?
Érdeklődjön mobilbankáránál.

Üdvözlettel,
UniCredit Bank Hungary Zrt.
AZ ÖN MOBILBANKÁRÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:
Név: Vitéz Kornél

Telefonszám: 0620 974-0104

Email: vitez.kornel@unicreditgroup.hu

A tájékoztatás nem teljeskörű! Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek, és nem jogosít fel kedvezmény
igénybevételére, célja kizárólag a figyelem felkeltése. További részletes kondíciókat, feltételeket, az egyes
szerződések részletes leírását az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5–6., tev. eng.
sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja) üzletszabályzatai és kondíciós listái tartalmazzák A jelen
figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül.
TOP Prémium aktív kedvezmény részletes feltételeit a bank mindenkor hatályos „Az UniCredit Bank
Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek kondíciói”
című hirdetménye tartalmazza. A reprezentatív példában megjelölt kamat 0,6%-os kamatkedvezmény
tartalmaz, amely min. 10 000 000 Ft vagy afeletti összegben befogadott hiteligénylések esetén, 5 és 10
éves változó kamatperiódus, valamint 10 éves fix és 20 éves fix konstrukciók választásakor biztosított.
Az akció visszavonásig, de legkésőbb 2021. április 30-ig érvényes.
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Számlacsomag nullázható számlavezetési díjjal (díjvisszatérítéssel), digitális csatornákon keresztül banko
lóknak és aktív bankkártya használóknak, akik szívesen tesznek félre rendszeresen kisebb összeget.

Partner Aktív Plusz

O Ft (díjvisszatérítéssel)
====�·-----------------------------·
Rendszeres jövedelem jóváírás
====�·-----------------------------·
Munkáltatói igazolás

Havi számlavezetési díj
Díjvisszatérítés feltétele
Az Igénylés feltétele

���- -------------------------------·1

Díjmentes szolgáltatások
Csoportos beszedés
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
Internet banki szolgáltatás
Mobilalkalmazási szolgáltatás
Telefonos banki szolgáltatás
SMS-szolgáltatás
SMS jóváírásokról
Mastercard Standard Betétikártya-szolgáltatáshoz
kapcsolódó bankkártya kibocsátói díja (fökártya igénylése
esetén)

További kedvezmények
Mastercard Unembossed Betétikártya-szolgáltatáshoz
kapcsolódó bankkártya kibocsátói díja
UniCredit Arany hitelkártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelkártya
Folyószámlahitel
Hitelkártya szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelkártya
Személyi kölcsön
Biztosítás

Kényelmi szolgáltatások
Mobilbankári kiszolgálás
Információs és regisztrációs webes felület
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Szabadság, szeretem! Havi fix díjért korlátlanul bankolok.
Számlacsomag havi fix vagy akár nullázható számlavezetési díjjal (díjvisszatérítéssel). Digitális csatornákon
keresztül korlátlan számú díjmentes tranzakcióval, aktív bankkártya használóknak, akik szívesen tesznek félre
nagyobb összegeket, és fontos számukra a jövéí biztonsága.

Partner Ikon Plusz

Havi számlavezetési díj
Díjvisszatérítés feltétele

O Ft (teljes díjvisszatérítéssel)
=====-·----------------------------Megtakarítási állomány
----====,·-----------------------------

Havi számlavezetési díj
(részleges díjvisszatérítéssel)
A kedvezményes havi számlavezetési díj
jóváírásának feltétele

Rendszeres jóváírás a számlán

Az igénylés feltétele

Munkáltatói igazolás

2 144 Ft

Díjmentes szolgáltatások
Mobilalkalmazási szolgáltatás
Telefonos banki szolgáltatás
SMS-szolgáltatás
Mastercard Classic Betétikártya-szolgáltatáshoz
kapcsolódó bankkártya (féíkártya) kibocsátói díja
Mastercard Unembossed Betétikártya-szolgáltatáshoz
kapcsolódó társ kártya kibocsátói és tagsági díja

Korlátlan számban díjmentes szolgáltatások
• Beszedés, Rendszeres átutalás (forintban),
átutalás belföldön forintban (bankon belül és
kívül) internetbanki és mobilalkalmazási szolgál
tatásokon keresztül
• Készpénzfelvétel bármilyen belföldi ATM-ből
• SMS-küldés a tranzakciókról

Kényelmi szolgáltatások
• Mobilbankári kiszolgálás
• Információs és regisztrációs webes felület

További kedvezmények
• Mastercard Unembossed Betétikártya-szolgálta
táshoz kapcsolódó bankkártya kibocsátói díja
• Mastercard Gold Betétikártya-szolgáltatáshoz
kapcsolódó bankkártya kibocsátói díja
• UniCredit Arany hitelkártya-szolgáltatáshoz
kapcsolódó hitelkártya
• Folyószámlahitel
• Hitelkártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó hitel
kártya
• Személyi kölcsön
• Biztosítás
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Kiemelt figyelem, ez az igazi kényelem.
Díjmentes tranzakciók korlátlan számban, havidíjmentes kényelmi szolgáltatások és akár nullázható havi
számlavezetési díj (díjvisszatérítéssel). Hitelek, biztosítás, befektetési ajánlatok egyedi kedvezményekkel.

Partner Prestige
Havi számlavezetési dij
Dijvlsszatérítés feltétele
Az Igénylés feltétele

O Ft (díjvisszatérítéssel)

Jövedelem-jóváírás
=====::,·----------------------------.
Munkáltatói igazolás

---� . ________

1

_______ !

Korlátlan számban díjmentes
• Beszedés, Rendszeres átutalás (forintban), átutalás belföldön forintban (bankon belül és kívül)
Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásokon keresztül
• Készpénzfelvétel belföldön bármilyen ATM-bal
• SMS szolgáltatás a tranzakciókról

Havidíjmentes szolgáltatások
• Internetbanki szolgáltatás, Mobilalkalmazási szolgáltatás, Telefonos banki szolgáltatás, SMS-szolgáltatás

Díjmentes betéti- és hitelkártya szolgáltatás, hitelkártyák
• Mastercard Unembossed, Mastercard Standard, Mastercard Gold Betétikártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó
bankkártya (fökártya igénylése esetén)
• UniCredit Kék, UniCredit Arany hitelkártyák-szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelkártya (fökártya és
társkártya)

Egyedi hitelkondíciók

További kedvezmények

• Folyószámlahitel
• Hitelkártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelkártya
• Jelzáloghitel

• Személyi kölcsön
• Biztosítás
• Kedvező betéti ajánlat
• Kedvezményes tőzsdei megbízások

Kényelmi szolgáltatások
• Mobilbankári kiszolgálás
• Információs és regisztrációs webes felület
• Telefonon keresztül leadott befektetési megbízások
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Ügyfélajánlási akció

Tisztelt Hölgyem/Uram!

AJÁNLJA AZ UNICREDIT SZÁMLACSOMAGJAIT BARÁTAINAK ÉS ISMERŐSEINEK
ÉS JÓVÁÍRÁSBAN RÉSZESÜLHET!
5 000 forint jár Önnek új lakossági ügyfél számlanyitása esetén,
10 000 forint jár Önnek új kisvállalati ügyfél számlanyitása esetén
feltéve, ha Ön és az ajánlott ügyfél is teljesíti az akció részvételi feltételeiben rögzített feltételeket.
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Sőt, az ajánlott ügyfél számlavezetési kedvezményben is részesülhet1, és most
Mastercard Standard kártyát is díjmentesen igényelhet2!
Ismerje meg az akció részleteit és az új ügyfeleknek szóló ajánlatunkat
az ügyfélajánlási akció oldalán.
Üdvözlettel,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

AZ ÖN MOBILBANKÁRÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:
Név: Vitéz Kornél

Telefonszám: 0620 974-0104

Email: vitez.kornel@unicreditgroup.hu

A tájékoztatás nem teljes körű, az akcióban való részvételnek további feltételei vannak, amelyeket a Hirdetmény és részvételi feltételek az UniCredit Bank Hungary Zrt. „Ügyfelet ajánlok” számlanyitási akciójához című dokumentumban talál. A számlacsomagokról, valamint a szerződési feltételekről az Általános Üzleti Feltételekből,
a vonatkozó banki üzletszabályzatokból, hirdetményekből, illetve a kondíciós listákból tájékozódhat.
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. az akció feltételeinek egyoldalú változtatási jogát fenntartja. Egy ajánló ügyfél
legfeljebb összesen 10 darab jóváírására lehet jogosult az akció keretében.
Az ügyfélajánlási akció visszavonásig, de legkésőbb 2021. március 31-ig érvényes.

Ajánlás alapján történő lakossági számlanyitás esetében a Bank 6 havi zárlati díjmentességet biztosít, ha
Ajánlott Mobil Aktív Plusz vagy Ikon Plusz számlacsomagot választ.
2
Akció keretében a számlához rendelt Mastercard Standard főkártya esetében a Bank a kibocsátói díjat és az első
éves tagsági díjat nem terheli. Az akció 2021. április 30-ig igényelt kártyák esetében érvényes.
1

Levelünket az UniCredit Bank és az Önök cége között fennálló, a Vállalati Dolgozói Csomagra vonatkozó Együttműködési megállapodás alapján küldtük Önnek.
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