PRODUKTOVÝ LIST
U KONTO PREMIUM
Popis produktu
• U konto PREMIUM Vás v ničem neomezuje a dává Vám k dispozici nadstandardní benefity
včetně 2 zlatých karet, až 3 účtů a neomezeného počtu elektronicky prováděných transakcí.

Komu je produkt určen?
• Fyzické osoby nepodnikající, rezidenti a nerezidenti, ve věku od 18 let.

Jaké jsou výhody pro klienta?
• Možnost vedení bez poplatku.
• Až 3 platební karty včetně 2 zlatých.
• Veškeré tuzemské standardní elektronicky zadané transakce (příchozí a odchozí platby) zdarma.
• Zdravotní asistence PREMIUM s lékařem na telefonu 24 hodin denně a nadstandardními
službami v případě hospitalizace.
• Garance podmínek na 10 let.*

Parametry produktu
V rámci U konta PREMIUM klient získává:
• otevření a vedení běžného účtu v Kč
• otevření a vedení dalších 2 účtů v Kč nebo cizí měně
• měsíční elektronický výpis z účtu
• výpis z běžného účtu zaslaný poštou v rámci ČR (čtvrtletně)
• poskytnutí, správu a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu
• 3 platební karty (max. 2 GOLD, z toho 1 debetní a 1 kreditní)
• internetové bankovnictví – Online Banking
• mobilní bankovnictví – Smart Banking
pokračování na další straně…

Parametry produktu (pokračování)
• zabezpečení internetového bankovnictví
– Online Banking klíč (token v mobilu) zdarma
nebo
– S MS klíč – nastavení a inicializace za zvýhodněnou cenu 200 Kč a sada 100 SMS za
zvýhodněnou cenu 50 Kč
• 25 informačních SMS (pohyby na účtu, karetní operace)
• tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO (zadání, změna, zrušení elektronicky)
• tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO (zadání na papírovém formuláři)
• tuzemské standardní elektronicky zadané platby autorizované prostřednictvím mobilní aplikace
Online Banking klíč (odchozí a příchozí platby)
• 1 odchozí standardní platbu zadanou na papírovém formuláři
• vklady hotovosti v Kč na pobočce
• 2 výběry hotovosti v Kč na pobočce
• všechny výběry z bankomatů UniCredit v ČR a v zahraničí
• všechny výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR
• všechny výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v zahraničí
• vklady hotovosti prostřednictvím bankomatů UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR
• Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou v ČR
• Zdravotní asistenci PREMIUM
Zůstatek běžného účtu v rámci U konta PREMIUM je úročen úrokovou sazbou 0,01 % p. a. Zůstatek
se úročí denně, úrok je připisován vždy na konci kalendářního roku.

Jaké jsou podmínky pro získání?
• Věk 18 let

Jaké doklady je potřeba doložit?
• Doklad totožnosti

Poplatky za produkt
• U konto PREMIUM je bez měsíčního poplatku v případě splnění jedné ze dvou podmínek:
1) bezhotovostní kreditní obrat na hlavním korunovém účtu 50 000 Kč/měsíc**
2) celkový objem vkladů v UniCredit Bank k 20. dni příslušného měsíce činí minimálně
1 milion Kč***
• V měsíci, ve kterém je konto založeno, a v měsíci následujícím není klientovi poplatek za
vedení konta účtován.
• V případě nesplnění podmínek je klientovi účtován měsíční poplatek stanovený sazebníkem
odměn za poskytování bankovních služeb, tj. 499 Kč.
• Produkty a služby využívané nad rámec konta jsou zpoplatněny dle příslušných kapitol sazebníku
odměn.
*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.
**Do kreditního obratu se nezapočítávají převody mezi účty jednoho klienta, přípisy úroků, obrátky
TV, platby z čerpání úvěrových produktů, vratky poplatků.
***Objem vkladů je stanoven jako součet všech vkladů klienta fyzické osoby nepodnikatele na
běžných účtech, spořicích účtech, vkladních knížkách, depozitních směnkách, termínovaných
vkladech, vlastních dluhopisech u UniCredit Bank a dále aktuální hodnoty peněžních prostředků
investovaných do investičních životních pojištění a podílových fondů v nabídce UniCredit Bank.

Kde lze produkt získat?
• Na všech pobočkách UniCredit Bank
• Franšízová obchodní místa
• Partners bankovní služby

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

