PRODUKTOVÝ LIST
SMART BANKING
POPIS PRODUKTU
Smart Banking je jednoduchá aplikace, se kterou můžete ovládat svoje účty přímo v mobilu. Nabízí
širokou nabídku bankovních služeb:
CHYTRÉ TELEFONY A TABLETY
Funkce před přihlášením:
• Kontrola zůstatku díky funkci Fast Check
• Vyhledání nejbližších poboček a bankomatů UniCredit Bank
• Aktuální kurzovní lístek
• Nejdůležitější kontakty do banky
• Interaktivní demo aplikace
Funkce po přihlášení:
• Přehled běžných účtů, platebních karet, úvěrů a termínovaných vkladů
• Rychlé platby mezi vlastními účty i novými příjemci
• Převod do cizích měn
• Využití a správa šablon pro často prováděné platby
• Dobíjení kreditu mobilního telefonu
• Nejdůležitější zprávy z banky
• Zobrazení a filtrování transakční historie
Součástí aplikace Smart Banking je Online Banking klíč – funkce na generování kódů pro přihlášení
nebo podpis plateb v Online Bankingu.

KOMU JE PRODUKT URČEN?
• Fyzické osoby nepodnikající, podnikatelé a malé firmy, jenž preferují moderní a bezpečné řízení
svých financí

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO KLIENTA?
• Ke každému kontu ZDARMA
• Úspora poplatků – výhodnější poplatky za operace oproti transakcím uskutečňovaným na pobočce
• Úspora času (cestování do banky, vyřizování záležitostí u přepážky...)

PARAMETRY PRODUKTU
Pro správný chod aplikace je nutný mobilní telefon s připojením na internet.
Denní limit pro platby je maximálně 50 000 Kč.
Minimální technické požadavky pro chytré telefony:
• Operační systém iOS 8 a vyšší
• Operační systém Android 2.3.5 a vyšší
• Operační systém Windows Phone 8 a 8.1
Minimální technické požadavky pro tablety:
• Operační systém iOS – iPady
• Operační systém Android
Operační systém BlackBerry, Java a Android nižší než 2.3.5 nejsou podporovány.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ?
• Běžný účet, kreditní karta nebo úvěr vedený v UniCredit Bank
• Vlastnictví podporovaného zařízení (mobilní telefon, tablet)

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Doklad totožnosti při založení běžného účtu nebo Online Bankingu

POPLATKY ZA PRODUKT
• Ve všech kontech (balíčcích) je Smart Banking ZDARMA
• Výše poplatků za jednotlivé transakce je stanovena Sazebníkem – Občané
a Sazebníkem – Podnikatelé a malé firmy
• Pokud je Smart Banking mimo konto, je měsíční paušální poplatek za využívání služby:
– Občané 70 Kč/měsíc
– Podnikatelé a malé firmy 140 Kč/měsíc

KDE LZE PRODUKT ZÍSKAT?
• Na všech pobočkách UniCredit Bank
• V Online Bankingu
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Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

