
AKO ZÍSKATE ODMENU 2 %? 
Je to jednoduché a transparentné. Stačia len dva kroky:

1  Založte si bežný účet v UniCredit Bank, použite svoj promokód:

2   Dajte zamestnávateľovi pokyn, aby vám na nový účet posielal mzdu.

Nič navyše nie je potrebné. Všetko ostatné už zariadime tak, aby vám každý mesiac počas prvého roka prišli 
na účet navyše 2 % z vašej čistej mzdy. 
Za rok tak môžete získať až 400 € v závislosti od svojej čistej mzdy. Môžete s nimi naložiť podľa svojich 
predstáv, napríklad ich použiť na svoje koníčky, sporenie pre deti či krátku dovolenku. 

Založte si jedinečný bežný účet v UniCredit Bank, posielajte si k nám výplatu a my vám ju 
každý mesiac navýšime o 2 %.

Bežný účet s odmenou 2 %: mesačnú odmenu 2 % zo mzdy počas doby trvania až 12 mesiacov, v maximálnej celkovej sume 400 €, získa klient po pripísaní mzdy na účet v UniCredit Bank do 15. dňa v nasledujúcom 
mesiaci. Podmienkou je účet vedený v UniCredit Bank a pravidelné zasielanie mzdy na účet v UniCredit Bank. Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 €, ak je na tento účet zasielaná mzda v minimálnej výške 400 €. 
Detailné podmienky sú uverejnené na stránkach https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html.

Životné poistenie: odmena v podobe vrátenia mesačného poistného sa vzťahuje na rizikové životné poistenie a pravidelne platené investičné životné poistenie od poisťovne Allianz bez započítania mimoriadneho vkladu, 
zmluva musí byť aktívna (klient prijatý do poistenia) a zaplatené prvé poistné. Podmienkou je tiež účet vedený v UniCredit Bank. Odmena bude vyplatená do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po zaplatení prvého poistného. 
Pravidelné investície: odmena v podobe vrátenia prvej mesačnej investície sa vzťahuje na program pravidelného investovania U Invest Plus, ktorý nebol upravený o zľavu, má jednorazovo zaplatený vstupný poplatok 
a mesačnú frekvenciu investovania. Podmienkou na vyplatenie odmeny je trvanie investície aj v čase výplaty odmeny a vedenie účtu v UniCredit Bank. Odmena bude vyplatená do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po zaplatení 
prvej mesačnej pravidelnej investície na peňažný účet viazaný k pravidelnej investícii, ku ktorej sa odmena vzťahuje. • Odmena sa nevzťahuje na pravidelné investície s pravidelne plateným vstupným poplatkom ani 
na program pravidelného investovania RYTMUS Select. • S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Investičné možnosti uvedené v tomto dokumente 
nezohľadňujú individuálnu situáciu klienta a nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu. • Detailné podmienky sú uverejnené na stránkach https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Ponuka platí od 1. 7. do 30. 9. 2021.

2 % navyše k výplate?  
To beriem!

Pozrite si detailnejšie informácie, ako a kde účet založiť 
a čo všetko k nemu ešte získate zadarmo navyše:

Novým klientom, ktorí si k nám posielajú výplatu, vždy prinášame niečo extra. Špeciálne pre vás sme tak pripravili 
jedinečnú ponuku a každý mesiac od nás môžete získať k svojej výplate 2 % navyše. Založte si bežný účet a užite 
si tak každý mesiac peniaze navyše.

PRÍKLAD: Pri výplate 1 000 € čistého vám pridáme  
navyše 20 € každý mesiac počas jedného roka.

Exkluzívna ponuka pre vás.

Tip:  Využite mimoriadnu ponuku a získajte výhodne rizikové životné poistenie a investičné životné poistenie 
od poisťovne Allianz a program pravidelného investovania U invest Plus od Amundi. Ako odmenu vám 
vrátime späť prvé mesačné zaplatené poistné alebo prvú dohodnutú mesačnú pravidelnú investíciu. 

AŽ 

400 € 

v pobočke u bankára, ktorý navštívi vašu spoločnosť
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