
PRESTO Úver 
Prevedenie úverov

Preveďte si svoje úvery  
k nám a získajte úrok len 2,6 % p. a.  
za riadne splácanie pre každého.

Iba pre vás navyše bez poplatku  
za poskytnutie – ušetríte 50 €.

Zn

ížTE SI ÚROk

PRE kAžDÉHO

p. a.
%2,6

nA ÚROk

p. a.
%7,9

U konto 
s odmenou na nákup

Založte si U konto,  
zaplaťte v kauflande kartou a užite si až do 40 € 
na ďalší nákup. Ponuka platí pre U konto založené  
od 3. 1. 2019 do 31. 3. 2019.  
navyše len pre vás odmena 20 € za posielanie 
výplaty k nám.

nADŠTAnDARDnÉ VÝHODY
pre zamestnancov

VÝHODY PRESTO ÚVERU

ODMEnA ZA RIADnE SPLÁCAnIE
vďaka odmene za riadne splácanie sa vám znížia  
celkové náklady na PRESTO Úver a získate úrokovú  
sadzbu len 2,6 % p. a.

SERVIS
papierovanie vrátane komunikácie s pôvodným  
veriteľom vybavíme za vás

ISTOTA
poistenie schopnosti splácať s voľbou poistného rizika, 
ktoré vás ochráni v prípade nečakaných životných situácií

FLEXIBILITA
sami si zvolíte platobný deň a výšku splátky úveru
AŽ 5× SI MŮŽETE ODLOŽIT SPLÁTKU 
nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku

VÝHODY U kOnTA

Platnosť ponuky je od

ZADARMO VEDEnIE ÚČTU
v EUR a v cudzej mene na dobu 10 rokov 

Posielajte si k nám aspoň 400 € mesačne a máte výhody U konta 
zadarmo. Klienti do 26 rokov majú U konto zadarmo vždy.

ZADARMO VÝBERY HOTOVOSTI Z BAnkOMATOV
všetkých poskytovateľov v SR aj v zahraničí 

ZADARMO ŠTAnDARDnÉ SEPA OnLInE PLATBY
autorizované pomocou Smart kľúča

ZADARMO MOBILnÁ APLIkÁCIA  
InTERnETOVÉHO BAnkOVníCTVA - SMART BAnkInG 
jednoduché a pohodlné ovládanie účtu z mobilu

nA nÁkUP
V kAUFLAnDE

40€
ODMEnA
nAVYŠE

20€

initiator:marcel.kopal@icloud.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:cd1a37f3512a42239fec38a4631f5417



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.
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 s kauflandom – Ponuka je platná pre U Konto založené v období od 3. 1. 2019 do 31. 3. 2019  v prípade úhrady nákupu v Kauflande platobnou 
kartou zapojenou do balíka služieb k U kontu. Banka si vyhradzuje právo Kampaň zmeniť, predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Úplné znenie podmienok 
Kampane nájdete na www.unicreditbank.sk.
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.
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.

PRAkTICkÉ InFORMÁCIE

•	Na získanie špeciálnych zliav sa stačí preukázať Vaším zamestnaneckým preukazom alebo potvrdením o zamestnaní  
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 nADŠTAnDARDnÉ VÝHODY

•	navštívte alebo kontaktujte pobočku UniCredit Bank

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