
  

  

PONUKA
pre zamestnancov MV SR/členov OZP v SR

HypotékaFondy Amundi 
od Amundi Asset 
Management

Nový domov na obzore.

Iba pre vás navyše bez poplatku  
za poskytnutie a so zľavou 0,2 % p. a.  
z výslednej úrokovej sadzby. 

Investujte s najväčšou európskou 
správcovskou spoločnosťou.
Iba pre vás navyše 50 % zľava 
zo vstupného poplatku pri pravidelných 
a jednorazových investíciách***.

U konto  
– balík služieb

Len pre vás s odmenou 20 €
za posielanie výplaty k nám.
Do 31. 12. 2018 navyše 20 €
pri zmene banky a každý mesiac 4 €.

PRENOS ÚČTU VYRIEŠIME ZA VÁS

PRESTO Úver
Prevedenie úverov

Pri prevedení úverov získate 
naviac aj možnosť odmeny za riadne 
splácanie - znížite si úrokovú sadzbu  
na 2,6 % p. a. 
Vďaka prevedeniu jedného alebo viacerých 
úverov k nám ušetríte.

ZN

ížTE SI ÚROK

PRE KAžDÉHO
p. a.
%2,6

NA ÚROK

p. a.
%7,9

ZĽAVA  
0,2 %  

p. a.

ZĽAVA

50 %

ODMENA
40€

A KAžDÝ MESIAC

 4 €



PRAKTICKÉ INFO:

•	 na	získanie	špeciálnych	zliav	sa	stačí	preukázať	Vaším	zamestnaneckým	preukazom	a	týmto	vytlačeným	letákom
•	 presun	účtu	je	jednoduchý	–	stačí	podpísať	žiadosť	v	našej	pobočke	a	ostatné	formality,	inkasá	a	trvalé	príkazy	vybavíme	za	Vás
•	 zvýhodnené podmienky v tejto ponuke nie je možné  uplatniť pri sprostredkovaní obchodu treťou stranou  

a ani so spätnou platnosťou

MOžNOSTI, AKO ZíSKAť ŠPECIÁLNU PONUKU:

•	 kontaktujte pobočku UniCredit Bank 
Mgr. Iveta Gnjatovičová, MBA 
riaditeľka pobočky  
Gazdovský rad 49/B, Šamorín 
Tel.: + 421 905 400 990 

•	 kontaktujte oddelenie Bank at Work, +420	955	960	323,	bankatwork@unicreditgroup.cz

ĎALŠIE ŠPECIÁLNE ZĽAVY PRE ZAMESTNANCOV

•	 100 % zľava z poplatku za poskytnutie	ktoréhokoľvek	PRESTO	Úveru	(spotrebného	úveru),	ušetríte až do 50 €
•	 kreditná	karta	VISA	Classic	Sphere	bez mesačného poplatku za vedenie karty	po	celú	dobu	trvania	zmluvy
•	 povolené prečerpanie na účte	so	zľavou	2	%	p.	a.	z	úrokovej	sadzby,	t.	j.	s	úrokom	12	%	p.	a.

Odmena k U kontu	–	Suma	vo	výške	20	€	bude	vyplatená	v	prípade	udelenia	marketingového	súhlasu	a	do	30	dní	od	pripísania	prvej	výplaty	na	novootvorený	účet	v	UniCredit	Bank.
Podmienkou	je	výplata	pripísaná	na	účet	v	UniCredit	Bank,	a	to	do	4	mesiacov	od	uzatvorenia	zmluvy	o	U	konte,	resp.	o	bežnom	účte	vedenom	v	UniCredit	Bank,	vrátane	mesiaca,	v	ktorom	bol	účet	otvorený.	
Úplné	znenie	podmienok	na	www.unicreditbank.sk/bankatwork.
Kampaň	prebieha	v	období	od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.	Banka	si	vyhradzuje	právo	Kampaň	zmeniť,	predĺžiť	alebo	ju	predčasne	ukončiť.	Do	Kampane	bude	zapojený	klient,	ktorý	po	založení	Konta	
potvrdil	svoj	záujem	zúčastniť	sa	Kampane	cez	Formulár	vo	svojom	internetovom	bankovníctve.	Formulár	na	potvrdenie	záujmu	bude	v	internetovom	bankovníctve	dostupný	od	tretieho	dňa	po	založení	
Konta	do	posledného	dňa	mesiaca	nasledujúceho	po	založení	Konta.
Podmienky	získania	odmien	pre	produkt	U	konto:	Klient	získava	mesačnú	odmenu	4	€	v	prípade	aspoň	jednej	úhrady	kartou	zapojenou	do	založeného	U	konta	a	v	prípade	jednej	odchádzajúcej	elektronickej	
úhrady	zo	založeného	U	konta	v	kalendárnom	mesiaci.	Podmienkou	na	vyplatenie	odmeny	20	€	je	podpísanie	formulára	Žiadosť	o	zmenu	banky	a	kladné	dokončenie	procesu	Zmeny	banky.
Odmena	môže	byť	vyplatená	najviac	za	obdobie	12	mesiacov.	Detailné	podmienky	Kampane	alebo	informácie	o	akejkoľvek	zmene	sú	zverejnené	na	stránkach	www.unicreditbank.sk/ukonto_kampan.
Odmeny	sa	vzťahujú	na	produkty	U konto, U konto pre mladých, U konto TANDEM, U konto PREMIUM.
Garancia podmienok	–	Banka	týmto	Klientovi	zaručuje	poplatkové	zvýhodnenie	po	dobu	10	rokov	od	uzatvorenia	zmluvy,	pokiaľ	bude	Klient	spĺňať	stanovenú	podmienku	pre	tento	typ	produktu,	t.	j.	
mesačne	si	zasielať	príjem	aspoň	vo	výške	400	€.	Pri	nedodržaní	mesačného	limitu	došlej	platby	najmenej	vo	výške	400	€	je	konto	spoplatnené.	Výška	poplatku	sa	môže	zmeniť	v	závislosti	od	vývoja	miery	
inflácie	v	SR;	požadovaná	výška	minimálneho	mesačného	príjmu	posielaného	na	účet	sa	môže	zmeniť	v	závislosti	od	vývoja	priemernej	mzdy	v	SR.
Informácie o výberoch z bankomatov	–	Banka	transakcie	nespoplatňuje,	avšak	prevádzkovatelia	bankomatov	môžu	účtovať	svoje	vlastné	poplatky.	Klient	je	o	účtovaní	poplatku	informovaný	na	obrazovke	
bankomatu	a	má	možnosť	transakciu	odmietnuť.
PRESTO Úver – Prevedenie úverov
RPMN 14,93 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru:
Reprezentatívny	príklad	pre	PRESTO	Úver	–	chcem	si	požičať	8	000	€.	Celková	výška	úveru	vrátane	poplatku	1	613	€	za	poistenie	schopnosti	splácať	úver	na	celú	dobu	jeho	splácania	je	9	613	€,	s	dobou	
splácania	7	rokov	a	fixnou	úrokovou	sadzbou	7,90	%	p.	a.*	Výška	mesačnej	splátky	s	poistením	úveru	je	149,35	€,	počet	mesačných	splátok	je	84,	z	toho	bude	posledná	splátka	vo	výške	145,83	€.	Mesačný	
poplatok	za	poskytnutie	úveru	je	0,59	€.	Ročná	percentuálna	miera	nákladov	(RPMN)	je	14,93	%.	Celková	suma,	ktorú	splatíte	je	12	591,44	€.	Po	započítaní	odmeny	za	riadne	splácanie	2	040	€	celková	
zaplatená	suma	klesne	na	10	551,44	€,	čo	zodpovedá	úrokovej	sadzbe	2,55	%	p.	a.	a	RPMN	10,59	%.	
Odmena	za	riadne	splácanie	úveru	sa	vzťahuje	len	na	PRESTO	Úver	–	Prevedenie	úverov	a	Bezúčelový	PRESTO	Úver	na	čokoľvek,	v	závislosti	od	výšky	úveru,	a	to	aj	bez	zaradenia	klienta	do	poistenia	schopnosti	
splácať	úver,	s	dobou	splatnosti	60	–	96	mesiacov,	ak	klient	nevyužije	svoje	právo	na	predčasné	splatenie	úveru	alebo	jeho	časti	a	nebude	v	omeškaní	s	plnením	záväzku	podľa	zmluvy	po	dobu	dlhšiu	ako	29	
kalendárnych	dní	a	k	omeškaniu	s	plnením	záväzku	podľa	zmluvy	v	trvaní	6	až	29	kalendárnych	dní	dôjde	maximálne	trikrát	po	dobu	trvania	úverového	vzťahu.
*Úroková	sadzba	platí,	ak	klient	splní	podmienky	na	zaradenie	do	poistenia	schopnosti	splácať	úver,	pristúpi	k	poisteniu	a	bude	využívať	konto	v	UniCredit	Bank,	úroková	sadzba	je	po	započítaní	odmeny		
za	riadne	splácanie	len	2,6	%	p.	a.	pre	každého	klienta	pri	splatnosti	84	mesiacov.
Príklad: povolené prečerpanie s vyčerpaným úverovým limitom 1 000 €
Pri	zvýhodnenej	úrokovej	sadzbe	12,00	%	p.	a.	a	úhrade	úveru	12	mesačnými	splátkami	predstavuje	výška	RPNM	12,16	%,	mesačná	splátka	88,85	€	a	celková	zaplatená	suma	1	066,20	€.
Reprezentatívny príklad ku Kreditnej karte VISA Classic Sphere:	požadovaný	úverový	rámec	je	1	000	€,	úroková	sadzba	(p.	a.)	16,90	%,	výška	mesačnej	anuitnej	splátky	91,16	€,	RPMN	(v	%),	ročná	
percentuálna	miera	nákladov	20,93	%,	počet	mesačných	splátok	12,	celková	suma	splatená	klientom	1	093,92	€.	Ročná	percentuálna	miera	nákladov	bola	vypočítaná	za	predpokladu	čerpania	limitu	
kreditnej	karty	vo	výške	1	000	€	a	pri	jeho	splatení	za	12	mesiacov.
***zľava	platí	pre	poplatok	,,Jednorazovo“
Reprezentatívny príklad: Chcete	hypotéku	vo	výške	60	000	€	a	mať	istotu	počas	splácania?	Banka	vám	požičia	aj	na	poplatok	za	zaradenie	do	poistenia	schopnosti	splácať	úver	na	prvých	5	rokov		
vo	výške	1	800	€.	Celková	výška	úveru	je	61	800	€,	s	dobou	splácania	25	rokov	a	úrokovou	sadzbou	fixovanou	na	3	roky	vo	výške	0,69	%	p.	a.(1)	Výška	mesačnej	splátky	s	poistením	úveru	je	224,34	€,	počet	
mesačných	splátok	je	301,	z	toho	prvá	bude	len	splátka	úrokov	vo	výške	maximálne	35,54	€,	mesačný	poplatok	za	poskytnutie	úveru	je	0	€,	mesačný	poplatok	za	vedenie	U	konta	je	8	€(2).	Poplatok	za	
vklad	záložného	práva	k	nehnuteľnosti	do	katastra	je	66	€.	Ročná	percentuálna	miera	nákladov	je	1,25	%.	Celková	suma,	ktorú	musíte	zaplatiť,	je 	69	811,54	€.	Do	celkovej	sumy	nie	je	započítaný	poplatok		
za	poistenie	nehnuteľnosti.	
(1)Úroková	sadzba	platí	pre	úver	do	výšky	80	%	z	hodnoty	zabezpečenia	úveru,	ak	klient	splní	podmienky	na	vznik	poistenia	schopnosti	splácať	úver,	pristúpi	k	poisteniu	schopnosti	splácať	úver	a	bude	si	
pravidelne	na	U	konto	mesačne	poukazovať	minimálne	1,5-násobok	aktuálnej	výšky	splátky.	V	uvedenom	prípade	klientovi	preplatíme	náklady	za	ocenenie	nehnuteľnosti,	bytu	do	150	€,	rodinného	domu	
do	210	€.
(2)Mesačný	poplatok	za	vedenie	U	konta	je	0	€,	ak	si	na	tento	účet	každý	mesiac	bude	klient	posielať	príjem	vo	výške	aspoň	400	€.
S investíciou	je	vždy	spojené	riziko	kolísania	hodnoty	a	nie	je	isté,	že	skutočný	výnos	bude	zodpovedať	očakávanému	výnosu,	investor	ďalej	nesie	kreditné	riziko	emitenta	finančného	nástroja.	Finančné	
nástroje	denominované	v	cudzích	menách	sú	tiež	vystavené	výkyvom	vyplývajúcim	zo	zmien	devízových	kurzov,	ktoré	môžu	mať	ako	pozitívny,	tak	aj	negatívny	vplyv	hlavne	na	ich	kurzy,	ceny,	zhodnotenie	
či	výnosy	z	nich	vyplývajúce.	
Investičné	možnosti	uvedené	v	tomto	dokumente	nemusia	zodpovedať	identifikovanému	cieľovému	trhu	investora.
Ďalšie	informácie	o	rizikách,	ako	aj	o	poskytovateľovi	investičných	služieb,	jeho	poskytovaných	službách,	ochrane	majetku	klienta,	rizikách	a	pod.	sú	dostupné	v	materiáli	Investičné	služby	v	UniCredit	Bank	
Czech	Republic	and	Slovakia,	a.s.
Investorom	odporúčame	zoznámiť	sa	pred	investovaním	do	finančných	nástrojov	so	štatútom	fondov,	resp.	s	prospektom	a	právnymi	aspektmi	investovania	do	finančných	nástrojov.
Táto	ponuka	má	 iba	 indikatívny	charakter,	nie	 je	návrhom	na	uzavretie	 zmluvy	a	nie	 je	možné	z	nej	odvodzovať	povinnosť	banky	uskutočniť	akékoľvek	 transakcie.	Prípadné	uzavretie	 zmluvy	alebo		
uskutočnenie	transakcie	je	viazané	na	získanie	potrebných	interných	schválení	v	rámci	banky	a	na	podpísanie	príslušnej	zmluvnej	dokumentácie.	Banka	si	vyhradzuje	právo	ponuku	kedykoľvek	odvolať.		
O	aktuálnej	ponuke	je	možné	sa	informovať	v	ktorejkoľvek	pobočke	UniCredit	Bank.


