PRODUKTOVÝ LIST
DĚTSKÉ KONTO
POPIS PRODUKTU
Naučte své děti hospodařit!
• Spořte dítěti už od jeho narození a v budoucnosti jistě oceníte vytvořenou rezervu, kterou dítě
bude moci samostatně čerpat a nezatíží tak váš aktuální rozpočet.
• Dítě získá k účtu od dosažení 8 let svou vlastní platební kartu s Vámi nastaveným denním
limitem pro platby u obchodníků a výběry ze všech bankomatů.
• S DĚTSKÝM kontem můžete dítě učit finanční samostatnosti.

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

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO KLIENTA?
• Vedení účtu bez měsíčního poplatku.
• Všechny výběry z bankomatů UniCredit v ČR i zahraničí.*
• Plná kontrola zákonným zástupcem – možnost nastavení denních limitů.
*Informace k výběrům z bankomatů – Banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé
bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je o účtování poplatku informován na
obrazovce bankomatu a má možnost transakci odmítnout.

PARAMETRY PRODUKTU
V rámci DĚTSKÉHO konta klient získává:
• otevření a vedení běžného účtu v Kč
• měsíční elektronický výpis z účtu
• 1 platební kartu MasterCard (pro děti starší 8 let)
• internetové bankovnictví – Online Banking (pouze náhled i pro zákonného zástupce)
pokračování na další straně…

PARAMETRY PRODUKTU (pokračování)
• mobilní bankovnictví – Smart Banking (pouze náhled i pro zákonného zástupce)
• zabezpečení internetového bankovnictví
– Online Banking klíč (token v mobilu) zdarma
nebo
– SMS klíč – nastavení a inicializace a používání zdarma
• všechny výběry z bankomatů UniCredit v ČR a v zahraničí
• tuzemské příchozí platby
• 1 výběr hotovosti měsíčně na pobočce
• 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
V případě, že je k DĚTSKÉMU kontu vydána platební karta, je možné u karty zvolit jeden z těchto
denních limitů: 200, 400 nebo 500 Kč.
Zůstatek běžného účtu v rámci DĚTSKÉHO konta je úročen takto:
Pásmo
0–29 999 Kč
Nad 30 000 Kč

Sazba
0,25 % p. a.
0,01 % p. a.

Zůstatek se úročí denně, úrok je připisován měsíčně.
DĚTSKÉ konto je v souladu s Obchodními podmínkami pro vedení osobních kont a kont pro klienty
small business v následujícím měsíci po 15. narozeninách automaticky změněno na U konto,
které je vedeno až do dne dovršení 27 let ZDARMA a bez podmínek.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ?
• Věk do 15 let.
• Předložení rodného listu a podpis smlouvy zákonným zástupcem.
• Pro získání platební karty věk dítěte 8 let.

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Doklad, na základě kterého je možné zjistit zákonného zástupce.
• Doklad totožnosti zákonného zástupce.

POPLATKY ZA PRODUKT
• DĚTSKÉ konto je vedeno bez měsíčního poplatku.
• Produkty a služby využívané nad rámec konta jsou zpoplatněny dle příslušných kapitol
sazebníku odměn.

KDE LZE PRODUKT ZÍSKAT?
• Na všech pobočkách UniCredit Bank a UniCredit Bank Expres
• Partners bankovní služby
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Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

