PRODUKTOVÝ LIST
U KONTO
POPIS PRODUKTU
• Pokud se nechcete omezovat v počtu transakcí a výběrech z bankomatů a chcete mít neustálý
přehled o svých financích, vyberte si U konto.

KOMU JE PRODUKT URČEN?
• Fyzické osoby nepodnikající, rezidenti a nerezidenti, ve věku od 15 let.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO KLIENTA?
Při splnění jednoduché podmínky je možné získat:
• vedení konta bez měsíčního poplatku
• všechny výběry z bankomatů všech poskytovatelů v ČR i zahraničí bez poplatku
• provedení všech trvalých i jednorázových příkazů přes Online či Smart Banking bez poplatku
• garanci podmínek na 10 let*

PARAMETRY PRODUKTU
V rámci U konta klient získává:
• otevření a vedení běžného účtu v Kč
• otevření a vedení dalšího účtu v cizí měně
• měsíční elektronický výpis z účtu
• poskytnutí, správu a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu
(možnost převedení stávajícího limitu kontokorentu/ů do UniCredit Bank)
• 1 platební kartu Debit MasterCard
• internetové bankovnictví – Online Banking
pokračování na další straně…

PARAMETRY PRODUKTU (pokračování)
• mobilní bankovnictví – Smart Banking
• zabezpečení internetového bankovnictví
– Online Banking klíč (token v mobilu) zdarma
nebo
– SMS klíč – nastavení a inicializace za zvýhodněnou cenu 200 Kč a sada 100 SMS za
zvýhodněnou cenu 50 Kč
• tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO (zadání, změna, zrušení elektronicky)
• tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO (zadání na papírovém formuláři)
• všechny výběry z bankomatů všech poskytovatelů v ČR a v zahraničí při splnění podmínky
• všechny příchozí tuzemské standardní platby při splnění podmínky
• všechny odchozí tuzemské standardní elektronicky zadané platby autorizované prostřednictvím
mobilní aplikace Online Banking klíč ( jednorázové platby, trvalé příkazy, SIPO, inkaso) při splnění
podmínky
• vklady hotovosti v Kč na pobočce
• vklady hotovosti prostřednictvím bankomatů UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank
v ČR
• Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou v ČR
Zůstatek běžného účtu vedeného v CZK v rámci U konta je úročen úrokovou sazbou 0,01 % p. a.
Zůstatek se úročí denně, úrok je připisován vždy na konci kalendářního roku.
Zůstatek běžného účtu vedeného v cizí měně není úročen.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ?
• Věk 15 let a více

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Doklad totožnosti

POPLATKY ZA PRODUKT
U konto je bez měsíčního poplatku v případě splnění podmínky bezhotovostního kreditního
obratu (mzda, důchod) v minimální výši 12 000 CZK na korunovém účtu klienta za měsíc.
pokračování na další straně…

POPLATKY ZA PRODUKT (pokračování)
• Do kreditního obratu se nezapočítávají převody mezi účty jednoho klienta, přípisy úroků, obrátky
TV, platby z čerpání úvěrových produktů, vratky poplatků, vklady hotovosti.
• Splnění této podmínky se netýká klientů ve věku 15–26 let.
• V měsíci, ve kterém je konto založeno, a v měsíci následujícím není klientovi poplatek za
vedení konta účtován. Od druhého měsíce po založení U konta je klientovi vždy na konci
měsíce poplatek zaúčtován, ale ihned první bankovní den následujícího měsíce je v případě
splnění podmínek vrácen.
• V případě nesplnění podmínek je klientovi účtován měsíční poplatek stanovený sazebníkem
odměn za poskytování bankovních služeb, tj. 199 Kč + veškeré elektronické odchozí platby,
vč. plateb SIPO a inkas + tuzemské odchozí standardní platby pořízené na základě trvalého
příkazu, souhlasu s inkasem a SIPO + veškeré výběry z bankomatů všech provozovatelů v ČR
i v zahraničí.
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V měsíci založení U konta

1

 je vedení konta zdarma.

2

 První měsíc po založení U konta je vedení konta zdarma.

3

 splnit podmínku bezhotovostního připsání částky 12 000 Kč.

4

 podmínky v tomto měsíci ihned první bankovní den následujícího měsíce vrácen.

5

 Vrácení poplatku 199 Kč v případě splnění podmínky v předcházejícím měsíci.

Pro bezplatné vedení konta je nutné nejpozději v tomto měsíci
Poslední den v měsíci je vždy naúčtován poplatek 199 Kč, který je v případě splnění

*Garance podmínek
Banka tímto Klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření této smlouvy,
pokud bude Majitel účtu splňovat všechny stanovené podmínky pro tento typ produktu. Výše
měsíčního poplatku za vedení konta, který bude účtován při nesplnění podmínek, se může změnit
podle míry inflace v ČR a výše měsíčního limitu pro příchozí platby podle průměrné mzdy v ČR.
Produkty a služby využívané nad rámec konta jsou zpoplatněny dle příslušných kapitol sazebníku
odměn.

KDE LZE PRODUKT ZÍSKAT?
• Na všech pobočkách UniCredit Bank
• Online na www.unicreditshop.cz
• Franšízová obchodní místa
• Partners bankovní služby

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

