
PRESTO Úver 
Prevedenie úverov 
Nové peniaze
Na lepší domov

S PRESTO Úverom  
môžete ušetriť. Úroková  
sadzba pri riadnom splácaní je  
len 3,89 % p. a. naozaj pre každého.

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

Mať U konto  
je výhoda 
pre oboch.

Založte si U konto,  
a získajte odmenu 40 € za posielanie 
výplaty k nám.
Odporučte náš účet U konto svojim priateľom 
a blízkym a získajte za každé úspešné  
odporúčanie 20 EUR na svoj účet.

Váš PROMO kód: 

ZN

ÍŽTE SI ÚROK

p. a.
%3,89

NA ÚROK

NAOZAJ PRE 
KAŽDÉHO

11,08
p. a.%

1000 €*

ZĽAVA
AŽ

FINANCOVANIE ÁUT 
PRE KAŽDÉHO  
Nový  
Renault CAPTUR 
a ZIMNÉ PNEUMATIKY ZADARMO

Financovanie s Renault Finance**
• 0 % navýšenie
• poistenie v splátkach s 0 % spoluúčasťou v prípade opravy v autorizovanom servise
• bez poplatku za uzatvorenie zmluvy
*vrátane bonusu 400 EUR za výkup vášho starého vozidla
** Renault Finance je financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

NADŠTANDARDNÉ VÝHODY
pre zamestnancov

Platnosť ponuky je

ZA 
POSIELANIE 

VÝPLATY

ZA 
ODPORÚČANIE

40 € 20 €



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, bankatwork@unicreditgroup.cz, +421 2 6920 2090.
• Kompletnú ponuku zvýhodnených produktov nájdete na stránkach

www.unicreditbank.sk/bankatwork   >>

RPMN 11,65 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru:
Reprezentatívny príklad pre PRESTO Úver − chcem si požičať 2 000 €. Celková výška úveru je 2 000 €, s dobou splácania 76 mesiacov (v prípade 
nesplnenia podmienok riadneho splácania) a fixnou úrokovou sadzbou 11,08 % p. a. Výška mesačnej splátky je 36,73 €, počet mesačných splátok je 76,  
z toho bude posledná splátka vo výške 38,54 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,00 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,65 % 
(v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania). Celková suma, ktorú splatíte, je 2 793,29 €. Vďaka riadnemu splácaniu bude realizovaná odmena  
vo forme peňažného plnenia v sume rovnajúcej sa zostatku istiny úveru, ktorý bude úver vykazovať po zaplatení 60. splátky; doba splácania úveru teda bude 
len 60 mesiacov, úroková sadzba 3,89 % p. a., RPMN 4,57 % a celková suma zaplatená spotrebiteľom bude 2 203,80 €. Výška mesačnej splátky a poplatku 
za poskytnutie úveru sa nemení. Bližšie podmienky odmeny nájdete v úverovej zmluve. Odmena za riadne splácanie úveru formou predčasného splatenia úveru 
bankou sa vzťahuje na PRESTO Úver – Prevedenie úverov, na Bezúčelový PRESTO Úver a na PRESTO Úver na lepší domov, s dobou splatnosti 76, 84 alebo 96 mesiacov 
(predčasná splátka bankou po zaplatení 60., 66. alebo 72. splátky úveru), ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru 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 a doloží účel pri PRESTO Úvere na lepší domov.
Kampaň Odporuč a získaj: Kampaň prebieha v období od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Banka si vyhradzuje právo Kampaň zmeniť, predĺžiť alebo ju predčasne 
ukončiť. Podmienky Kampane alebo informácie o akejkoľvek zmene budú zverejnené na www.unicreditbank.sk/mgm (ďalej len „webová stránka Banky“).
Odmena k U kontu – suma vo výške 40 € bude vyplatená v prípade udelenia marketingového súhlasu a do 60 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 nájdete na www.unicreditbank.sk/bankatwork.
U konto − v prípade nesplnenia podmienky pre vedenie konta zadarmo je konto spoplatnené v zmysle Cenníka pre občanov. Do kreditného obratu sa nezapočítavajú 
prevody medzi účtami jedného klienta, vrátane prevodov medzi účtami patriacimi do balíka U konto/U konto PREMIUM, medzi účtami účastníkov produktu  
U konto TANDEM, kreditné úroky, príjmy z kapitálového majetku, automatická obnova TV, platby z čerpania úverových produktov, vratky poplatkov, platieb. 
Produkty a služby využívané nad rámec konta sú spoplatnené v zmysle Cenníka pre občanov
Reprezentatívny príklad pre U hypotéku
Celková výška úveru 60 000 €, doba splácania 30 rokov; úroková sadzba fixovaná na 3 roky vo výške 0,29 % p. a.* Výška mesačnej splátky je 174,04 €, počet 
mesačných splátok je 361, z toho prvá bude len splátka úrokov vo výške maximálne 14,50 €, ročná percentuálna miera nákladov je 1,27 % a zahrňuje mesačný 
poplatok za poskytnutie úveru 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta v prípade nesplnenia podmienok pre jeho vedenie zadarmo je 8 €**, mesačný poplatok  
za poistenie schopnosti splácať úver je 18 €, poplatok za vklad záložného práva na nehnuteľnosť do katastra je 66 €. Celková suma, ktorú musíte zaplatiť, je 72 121,59 €. 
Do celkovej sumy nie je započítaný poplatok za poistenie nehnuteľnosti.
* roková 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 €.
** Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 €, ak si na tento účet každý mesiac bude klient posielať príjem vo výške aspoň 400 €.
Financovanie s Renault Finance: reprezentatívny príklad na nový Captur Zen TCe 90, cenníková cena 15 600 €, akciová cena 14 600 €: pri financovaní vozidla
prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % p. a. na 3 roky a pri financovanej hodnote 5 110 € zaplatíte 36 mesačných splátok s havarijným poistením
vo výške 184,16 € (a s PZP a GAP vo výške 203,14 €). Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej
zmluvy je 60 € a RPMN = 19,73 %. Celková suma s poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte, je vo výške 7 374,24 €.
Táto ponuka je iba indikatívna, nie je návrhom na uzavretie zmluvy a nie je preto možné z nej vyvodzovať 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. Pri samotnom dojednávaní úveru budeme posudzovať vašu schopnosť splácať a ponúkneme vám takú výšku úveru, ktorá rozumne zaťaží váš rodinný 
rozpočet. Banka si vyhradzuje právo ponuku kedykoľvek odvolať. O aktuálnej ponuke je možné sa informovať na ktoromkoľvek obchodnom mieste UniCredit Bank.

NÁŠ TIP!
Získajte našu U hypotéku s atraktívnou úrokovou sadzbou od 0,29 % p

 
. a.,

ktorá je len pre vás znížená o 0,2 % z výslednej štandardnej úrokovej
sadzby. A navyše bez poplatku za poskytnutie úveru.
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