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A Közúti Közlekedési Szakszervezet vezetősége több hónapon át azon 

dolgozott, hogy Alapszervezetei szakszervezeti tagsága részére olyan kedvező 

banki ajánlatot keressen, amely által a jelenlegi bankszámla díjai és a hozzá 

kapcsolódó egyéb szolgáltatások lecserélése útján jelentős, valódi pénzügyi 

megtakarítást érhetnek el. Ennek érdekében gazdasági szakembereink 

bevonásával a nagyobb bankoktól ajánlatokat kértünk és tárgyalásokat 

folytattunk. Mostanra megszületett az eredmény és sikerülhet megállapodást 

kötnünk a legkedvezőbb ajánlatot tevő UniCredit Bankkal. Ennek értelmében a 

KKSZ Alapszervezetek tagjai a szakszervezetek írásos igazolásával, vagy 

érvényes tagsági igazolványuk felmutatásával olyan dolgozói banki 

számlacsomagot köthetnek az UniCredit Banknál, amellyel reményeink szerint 

jelentős pénzügyi megtakarításhoz juthatnak! 

 

 
 

 

Az UniCredit Bank a Közúti Közlekedési Szakszervezet minden tagja részére 

tud kedvezményes lakossági pénzügyi szolgáltatási csomagot kínálni, 

beosztástól és jövedelemtől függetlenül. 

 

A kedvező kondíciók mellett fontos eleme csomagjuknak a személyre szabott 

kiszolgálás, melyet a Bank mobilbankári hálózatán, vagy bankfiókjain keresztül 

érhetnek el a szakszervezet tagjai.  

Ezt a kiemelt kiszolgálást akár a szakszervezet valamennyi telephelyén és 

üzletében is biztosítani tudják, ezen keresztül dolgozóinknak „helybe hozzák” a 

bankot. 

 

A számlacsomagok közül a kisebb és nagyobb jövedelemmel rendelkezők, 

számlájukat az aktívan vagy kevésbé aktívan használók is megtalálják a 

számukra kedvező ajánlatot. 
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UNICREDIT SZÁMLACSOMAGOK 
 

PARTNER PLUSZ 

EXTRA 

 

PARTNER BÓNUSZ 

EXTRA 

 

PARTNER IKON 

 

 

Keveset tranzaktáló, alap 

banki szolgáltatásokat 

igénylők részére ideális 

Többet tranzaktáló, 

illetve 75 000 Ft-ot 

meghaladó jövedelem 

érkeztetőknek ideális 

Aktívan tranzaktáló, vagy 

200.000 Ft-ot meghaladó 

jövedelmet érkeztető 

részére ideális 

jövedelem jóváírási feltétel 

nélkül 

 

díjmentes számlavezetés  

75 000 Ft jóváírás esetén 

 

2 000 Ft/hó számlavezetési 

díj 

 

díjmentes csoportos 

beszedési megbízás 

díjmentes csoportos 

beszedési megbízás 

díjmentes csoportos 

beszedési megbízás 

díjmentes állandó forint 

átutalás megbízás bankon 

belülre és kívülre 

díjmentes állandó forint 

átutalás megbízás bankon 

belülre és kívülre 

díjmentes állandó forint 

átutalás megbízás bankon 

belülre és kívülre 

MasterCard Paypass 

bankkártya 50%-os 

kibocsátói 

díjkedvezménnyel 

MasterCard Paypass 

bankkártya 50%-os 

kibocsátói 

díjkedvezménnyel
 
 

MasterCard Paypass 

bankkártya 50%-os 

kibocsátói  

díjkedvezménnyel
 
 

díjmentes kártyás vásárlás díjmentes kártyás vásárlás díjmentes kártyás vásárlás 

díjmentes készpénzfelvétel 

(belföldön havonta 1 db 

idegen és 1 db saját    

ATM-ből) 

díjmentes készpénzfelvétel 

(belföldön havonta 1 db 

idegen és 1 db saját     

ATM-ből) 

díjmentes készpénzfelvétel 

(belföldön havonta 2 db 

idegen és 2 db saját       

ATM-ből)
 
 

díjmentes Spectranet 

(Internetbank) és 

TelefonBank szolgáltatás 

díjmentes Spectranet 

(Internetbank) és 

TelefonBank szolgáltatás 

 

díjmentes eseti átutalások, 

bankon belül és bankon kívül 

TelefonBankon és 

Spectraneten 

minimum díj nélküli eseti 

átutalás 

minimum díj nélküli eseti 

átutalás 

díjmentes SMS értesítés a 

jóváírásokról és terhelésekről 

 

díjmentes SMS értesítés a 

számlára érkező 

jóváírásokról 

díjmentes Spectranet 

(Internetbank) és 

TelefonBank szolgáltatás 
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Tagjainknak rövid és hosszú távú céljaik megvalósításához is segítséget 

jelenthetnek az UniCredit Bank hiteltermékei.  

Személyre szabott, magas szakmai színvonalú tanácsadás mellett, stabil, 

kiszámítható hitelekkel, kedvező kondíciókkal és egyedi kedvezményekkel 

vehetők igénybe ezek a termékek. 

Az UniCredit Banknál kiválthatja, összevonhatja más banki lakáscélú-, szabad 

felhasználású jelzáloghitelét, személyi kölcsönét, áruhitelét, folyószámlahitelét, 

hitelkártyáit, így csökkentheti hitel kiadásait, ami havi szinten jelentős 

megtakarítást jelenthet. 

Az UniCredit Folyószámlahitel rugalmas segítséget nyújt az ügyfelek számára 

pénzügyeik napi intézésében. A folyószámlához kapcsolódóan megnyitott 

hitelkeret erejéig ugyanis a Bank automatikusan teljesíti az Ügyfél pénzforgalmi 

megbízásait. 
 

 

 

 
 

Véleményeket, kérdéseket, olvasói hozzászólásokat 

az alábbi elérhetőségeken várjuk: 

E-mail: kksz@kksz.hu 

Fax: (1) 210 – 0148 

 

Postacím: 

Közúti Közlekedési Szakszervezet 

H-1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. 

„Köz-Érdek” 

 

mailto:kksz@kksz.hu

