UniCredit Partner
szolgáltatás

Beszéljünk a kedvezményekről!

Partner Aktív Plusz csomag
Fontosak az igényeim, odafigyelnek rám, ezért bankolok itt.
Számlacsomag nullázható számlavezetési díjjal (díjvisszatérítéssel), digitális csatornákon keresztül bankolóknak és aktív bankkártya használóknak, akik szívesen tesznek félre rendszeresen kisebb összeget.

Partner Aktív Plusz
Havi számlavezetési díj

0 Ft (díjvisszatérítéssel) EBKM 0,01%

Díjvisszatérítés feltétele

Rendszeres jövedelem jóváírás

Az igénylés feltétele

Munkáltatói igazolás

Díjmentes* szolgáltatások
Beszedés
Eseti utalás1
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből1
Internet banki szolgáltatás
Mobilalkalmazási szolgáltatás
Telefonos banki szolgáltatás
SMS-szolgáltatás
SMS jóváírásokról
Mastercard Standard Betétikártya-szolgáltatáshoz
kapcsolódó bankkártya kibocsátói díja (főkártya igénylése esetén)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

További kedvezmények
UniCredit Arany hitelkártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelkártya
Folyószámlahitel
Hitelkártya szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelkártya
Személyi kölcsön
Biztosítás

✓
✓
✓
✓
✓

Kényelmi szolgáltatások
Mobilbankári kiszolgálás
Információs és regisztrációs webes felület

✓
✓

Partner Ikon Plusz csomag
Szabadság, szeretem! Havi fix díjért korlátlanul bankolok.
Számlacsomag havi fix vagy akár nullázható számlavezetési díjjal (díjvisszatérítéssel). Digitális csatornákon
keresztül korlátlan számú díjmentes tranzakcióval, aktív bankkártyahasználóknak, akik szívesen tesznek félre
nagyobb összegeket, és fontos számukra a jövő biztonsága.

Partner Ikon Plusz
Havi számlavezetési díj

0 Ft (teljes díjvisszatérítéssel) EBKM 0,01%

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

Megtakarítási állomány
2 144 Ft
Rendszeres jövedelem-jóváírás

Az igénylés feltétele

Munkáltatói igazolás

Díjmentes* szolgáltatások
Mobilalkalmazási szolgáltatás 
Telefonos banki szolgáltatás 
SMS-szolgáltatás 
Mastercard Classic Betétikártya-szolgáltatáshoz
kapcsolódó bankkártya (főkártya) kibocsátói díja

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

Kényelmi szolgáltatások
• Mobilbankári kiszolgálás
• Információs és regisztrációs webes felület

✓
✓
✓
✓

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

Partner Prestige csomag
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 díj

0 Ft (díjvisszatérítéssel) EBKM 0,01%

Díjvisszatérítés feltétele

Jövedelem-jóváírás

Az igénylés feltétele

Munkáltatói igazolás, jelzáloghitel,
megtakarítási állomány

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

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

Díjmentes* betéti- és hitelkártya szolgáltatás, hitelkártyák
• Mastercard Standard, Mastercard Gold Betétikártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó bankkártya (főkártya
igénylése esetén)
• UniCredit Kék, UniCredit Arany hitelkártyák-szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelkártya (főkártya 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 megbízások2

A további részletekért kérjük, látogasson el a www.unicreditbank.hu/partnercsomag információs oldalunkra, vagy forduljon mobilbankár hálózatunk szakembereihez, illetve kollégáink az országos fiókhálózatunkban vagy a +36 (1/20/30/70) 325 3200-as telefonszámon is elérhetők.
Regisztráljon honlapunkon és Önnek bankfiókunkba sem kell befáradnia! A lehető legkényelmesebb ügyintézés érdekében, telefonos egyeztetésük után mobilbankárunk az Ön számára legideálisabb helyen és időpontban fogja felkeresni!

Tájékozódás

Regisztráció

Visszahívás

Személyes
találkozó

Számlanyitás
és termék
igénylés

Mobilbankár hálózatunk szakembereinek segítségével könnyen eligazodhat az UniCredit Bank lakossági szolgáltatásaiban. Kérésére egy előre egyeztetett időpontban az otthonában vagy a munkahelyén is szívesen felkeresik.
Az Ön mobilbankára:

Név: Gál Sándor
Telefonszám: 50/129 6251
E-mail: gal.sandor@unicreditgroup.hu

A megjelölt szolgáltatások, tranzakciók korlátozott darabszámban díjmentesek. A szolgáltatások
részletes leírását a mindenkor hatályos Partner Aktív Plusz külön kondíciók tartalmazza, mely megtalálható a www.unicreditbank.hu/partnercsomag internetes oldalon.
2
A szolgáltatás kizárólag a Bank ezen szolgáltatásra külön leszerződött Kiemelt Prémium Banking
ügyfelei vehetik igénybe. Ebbe a kategóriába azon ügyfeleink tartoznak, akik legalább 30 millió forint, maximum 100 millió forint megtakarítási állománnyal rendelkeznek az UniCredit Bank Hungary
Zrt.-nél. A megtakarítások számítása során a Bank figyelembe veszi: UniCredit bankszámlák látra
szóló egyenlege, a lekötött betétek egyenlege – deviza esetén az aktuális napon érvényes MNB deviza középárfolyamon forintra átszámítva, valamint az UniCredit banknál vezetett értékpapírszámla
aktuális napon rendelkezésre álló összesített záró állományának aktuális piaci értéke.
1

* A jelen tájékoztatás nem teljes körű. A számlaszerződés és a betéti szerződés, valamint a termékek és szolgáltatások részletes leírását (beleértve az igénylési feltételek, a havi számlavezetési díj
visszatérítésére jogosító feltételek leírását, valamint a korlátozott darabszámú átutalásra belföldön
forintban (bankon belül és kívül)/tranzakcióra vonatkozó díjmentes kondíciókat is) a mindenkor hatályos, az UniCredit Bank lakossági ügyfeleire vonatkozó Hirdetményei és Kondíciós listái, valamint
az Általános üzleti feltételek, a Lakossági üzletszabályzat, illetve a Bankkártya üzletszabályzat tartalmazzák, amelyek az UniCredit Bank internetes oldalán (www.unicreditbank.hu) és fiókhálózatában megtalálhatók.
A díjmentességek és a kedvezmények akciósak, visszavonásig érvényesek. A normál, tételes díjszabást az említett Kondíciós Listák tartalmazzák.
A kiadvány szerkesztése 2021. február 9-én zárult le.

Bankfiókok
54 fiók Magyarországon

Mobil
www.unicreditbank.hu/unicreditmobil

Telefon
+36 (1/20/30/70) 325 3200

ATM
191 ATM Magyarországon

Internet
www.unicreditbank.hu

/c/UniCreditBankHungaryZrt

