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1. Osobní konta UniCredit Bank
Produkty a služby, které je možné zapojit
do jednotlivých kont
Měsíční poplatek při splnění následujících podmínek

DĚTSKÉ
konto1)

U konto1)

U konto
TANDEM1) 2)

U konto
PREMIUM1)

Poplatek
za službu
nezapojenou
do konta

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

–

0–14 let

15–26 let

27 a více

18 let

–

–

– bezhotovostní kreditní obrat v daném měsíci (výplata mzdy / důchod) na hlavním
účtu klienta

–

–

12 000 Kč

12 000 Kč

50 000 Kč

–

– celkový objem vkladů v UniCredit Bank k poslednímu dni v měsíci

–

–

0 Kč

0 Kč

– věk klienta

Měsíční poplatek při nesplnění výše uvedených podmínek

nebo

–

–

1 milion Kč

199 Kč

–

199 Kč

499 Kč

–

Vedení běžného účtu









50 Kč/měs.

Vedení dalšího běžného účtu v cizí měně

–

1

1

Vedení dalšího běžného účtu v Kč

–

–

–

2

50 Kč/měs.
50 Kč/měs.

Měsíční výpis z běžného účtu zaslaný poštou v ČR

–

–

–



50 Kč/výpis

Výpis z běžného účtu elektronický (prostřednictvím internetového bankovnictví)









bez poplatku

Poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu

–







200 Kč
+ 20 Kč/měs.

Maximální počet platebních karet v kontu

1

1

1

33)

–

Elektronická debetní karta



Embosovaná debetní karta bez cestovního pojištění
Embosovaná debetní karta s cestovním pojištěním

–



 4)

200 Kč/rok









500 Kč/rok

–

–

–

4)

4)



4)

750 Kč/rok

Zlatá embosovaná debetní karta s cestovním pojištěním

–

–

–



3 000 Kč/rok

Kreditní karta Visa Classic5) / Platební karty Visa AXA CLUB, Visa AXA CLUB/Partners

–

–

–



30/40 Kč/měs.

Zlatá kreditní karta5)
Přímé bankovnictví – Online Banking, Smart Banking

–

–

–



170/120 Kč/měs.

k náhledu







70 Kč/měs.

Nástroje pro přihlašování a podepisování plateb:
Online Banking klíč (token v mobilu)









bez poplatku

SMS klíč – nastavení a inicializace



200 Kč6)

200 Kč

200 Kč6)

250 Kč

SMS klíč – používání (cena za SMS)

1,50 Kč/SMS



1,50 Kč

1,50 Kč



Počet SMS zpráv (zůstatek na účtu, pohyby na účtu, kartě apod.)

–

–

–

25 SMS

1,90 Kč/SMS

Tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO (zadání, změna, zrušení elektronicky)

–







bez poplatku

Tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO (zadání na papírovém formuláři)

–







100 Kč







max. 6 Kč



max. 6 Kč

Tuzemské příchozí platby



Tuzemské standardní platby pořízené elektronicky (odchozí platby vč. trvalých příkazů,
plateb SIPO a inkasa)

–



Tuzemská odchozí standardní platba na papírovém formuláři

–

–

–

1

100 Kč

7)



7)

Vklad hotovosti v Kč na účty vedené v Kč na pobočce









bez poplatku

Výběr hotovosti v Kč z účtů vedených v Kč na pobočce

1

–

–

2

100 Kč

Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank v ČR na účty vedené
UniCredit Bank v ČR









bez poplatku

Výběry z bankomatů UniCredit v ČR nebo v zahraničí debetní kartou zapojenou do konta



 7)

 7)



5 Kč

Výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR / v zahraničí debetní kartou zapojenou
do konta
Zdravotní asistence PREMIUM
Automatický přechod při dosažení příslušného věku na konto

–

 7)

7)



30 Kč/100 Kč
+ 0,5 % z částky

–

–

–



–

U konto

–

–

–

–

Jak funguje poplatkování našich kont
Každý klient může u aktuálně nabízených kont získat vedení konta bez poplatku, a to při splnění stanovených podmínek - věk, bezhotovostní kreditní obrat na účtu nebo celkový objem vkladů. Měsíční
poplatek za vedení se účtuje pouze při nesplnění těchto podmínek v předchozím měsíci. Např. Měsíční poplatek za leden zohledňuje splnění uvedených podmínek v průběhu ledna. Pokud nejsou splněné
podmínky bezplatného vedení, poplatek je naúčtován na konci února.
Do kreditního obratu se započítávají bezhotovostní příchozí platby (mzda, důchod, dávky...) a nezapočítávají následující operace: příchozí platby z běžných účtů téhož majitele, příchozí platby ze spořicích
účtů téhož majitele, převody mezi účty klientů v rámci TANDEMu, převody z termínovaných vkladů na běžný účet, kreditní převody ve prospěch běžného účtu z úvěrových účtů, připisované úroky, vratky
poplatků, storna karetních transakcí.
Zůstatek 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 prostřednictvím UniCredit Bank do investičních životních pojištění a podílových fondů v nabídce UniCredit Bank.
V síti Partners je DĚTSKÉ konto prodáváno pod názvem Bublikonto, U konto pod názvem Partners U konto a U konto TANDEM pod názvem Partners U konto TANDEM. U konto PREMIUM prodáváno do 31. 1. 2016 pod názvem Konto PREMIUM.

1)

P ro bezplatné vedení U konta TANDEM stačí posílat na účty zapojených klientů dohromady částku alespoň 12 000 Kč. Poplatek se při nesplnění podmínky účtuje z účtů obou klientů v rámci vazby TANDEM. V případě, že jeden klient z dvojice zruší U konto TANDEM
nebo změní U konto TANDEM na jiný typ konta/produktu, změní banka automaticky druhému klientovi z dvojice U konto TANDEM na U konto za aktuálně platných podmínek uvedených v tomto Sazebníku.

2)

Maximálně 2 karty Gold – z toho 1 kreditní a 1 debetní.

3)

Platí pro karty vydané do 30. 6. 2014.

4)

Do konta je možné zahrnout pouze hlavní kreditní kartu patřící majiteli konta, ne dodatkovou.

5)

Nevztahuje se na U konta a Konta PREMIUM založená do 31. 1. 2016.

6)

Pokud nejsou splněny podmínky pro vedení konta zdarma, pak jsou tyto položky zpoplatněny běžnou cenou za tuto službu.

7)

Cena za produkt/službu označená „“ je zahrnuta v měsíčním poplatku za vedení konta. Poplatky za další služby odpovídají standardním poplatkům v tomto Sazebníku.
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2. Účty
2.1 Účty a depozita

Běžný účet

Základní
platební účet

Spořicí účet
PRIMA

Unikátní spoření

Termínovaný
vklad

Jistotní účet

Otevření/vedení produktu
Otevření produktu

bez poplatku

Založení a vedení vkladového účtu
pro termínované vklady

0,3 %, min. 5 000 Kč1)

–

Vedení produktu měsíčně

50 Kč

2)

bez poplatku

50 Kč

–

bez poplatku

2)

Změna smluvního ujednání

bez poplatku

2 000 Kč

Technické úkony
Výpis z účtu
– zaslaný poštou (v rámci ČR)

1× měsíčně bez
poplatku, jinak 50 Kč

50 Kč

–

bez poplatku

– zaslaný poštou (do zahraničí)

50 Kč

–

bez poplatku

– k osobnímu převzetí

60 Kč

–

bez poplatku

bez poplatku

–

–

– běžný rok

150 Kč

–

150 Kč

– minulý rok

300 Kč

–

300 Kč

– starší než 2 roky

500 Kč

–

500 Kč

bez poplatku

–

bez poplatku

30 Kč

–

–

bez poplatku

–

–

– e lektronický (prostřednictvím internetového
bankovnictví)
Vyhotovení kopie výpisu z účtu

Informace
– o platebních transakcích
(elektronicky, na pobočce)
– o neprovedení platebního příkazu dopisem
– o neprovedení platebního příkazu
v Online Bankingu
Potvrzení
– o zůstatku účtu

–

–

–

–

300 Kč + DPH
–

–

bez poplatku

–

Debetní karty

viz Kapitola 3

viz Kapitola 3

–

–

–

–

Kreditní karty

viz Kapitola 4

viz Kapitola 4

–

–

–

–

viz Kapitola 5

–

– o založení vkladu
Služby/transakce

Přímé bankovnictví

viz Kapitola 5

viz Kapitola 5

Online Banking,
Online Banking,
Smart Banking
Smart Banking
a SMS klíč (nasta- a SMS klíč (nastavení
a inicializace,
vení a inicializace,
SMS zprávy)
SMS zprávy)
bez poplatku
bez poplatku
ostatní položky
ostatní položky
viz Kapitola 5
viz Kapitola 5

Tuzemský platební styk

viz Kapitola 6

viz Kapitola 6

tuzemské
příchozí
platby bez
poplatku
ostatní položky
viz Kapitola 6

Tuzemské odchozí standardní platby zadané
elektronicky nebo provedené na základě
trvalého příkazu

viz Kapitola 6

viz Kapitola 6

první 3 platby
v měsíci zdarma,
4. a další 45 Kč3)

první 2 platby
v měsíci zdarma,
3. a další 45 Kč3)

–

bez poplatku

tuzemské příchozí
platby bez poplatku
ostatní položky
viz Kapitola 6

–

bez poplatku

Zahraniční platební styk

viz Kapitola 7

viz Kapitola 7

viz Kapitola 7

viz Kapitola 7

–

bez poplatku

Přesměrování plateb tuzemského
a zahraničního platebního styku měsíčně

250 Kč/účet

250 Kč/účet

250 Kč/účet

250 Kč/účet

–

250 Kč/účet

Hotovostní operace

viz Kapitola 8

viz Kapitola 8

viz Kapitola 8

viz Kapitola 8

–

vklad a výběr
hotovosti bez poplatku
ostatní položky
viz Kapitola 8

V případě, že je jistotní účet založen v souvislosti s hypotečním úvěrem poskytnutým UniCredit Bank, je účtováno 50 % uvedeného poplatku.

1)

P ro potřeby zúčtování termínovaných vkladů, ke spořicím účtům, pro zúčtování poplatků v souvislosti s pronájmem bezpečnostní schránky, pro zúčtování splátek úvěrů nebo pro zúčtování obchodů s cennými papíry je možné místo běžného účtu založit tzv. technický účet,
na kterém jsou zdarma následující služby: otevření a vedení účtu, vklady hotovosti na účet a tuzemské příchozí platby.

2)

Každá 4. a další platba se týká i plateb provedených v rámci banky.

3)

Tabulka pokračuje na následující straně.
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2.1 Účty a depozita
(pokračování)

Běžný účet

Základní
Spořicí účet
platební účet
PRIMA

Unikátní spoření

Termínovaný
vklad

Jistotní účet

Poplatek (sankce) za předčasný výběr z termínovaného vkladu
– provedený po uplynutí min. poloviny ze
sjednané doby trvání termínovaného vkladu

–

–

–

–

50 % z poměrné
části úroku

–

– provedený před uplynutím méně než poloviny
ze sjednané doby trvání termínovaného vkladu

–

–

–

–

100 % z poměrné
části úroku

–

Úvěry

viz Kapitola 9

viz Kapitola 9

–

–

–

–

Cenné papíry

viz Kapitola 10

viz Kapitola 10

–

–

–

–

Bezpečnostní schránky

viz Kapitola 11

viz Kapitola 11

–

–

–

–

Šeky

viz Kapitola 12

viz Kapitola 12

viz Kapitola 12

viz Kapitola 12

–

viz Kapitola 12

Nouzové služby
Blokace účtu z podnětu banky

bez poplatku

–

–

Blokace účtu z podnětu klienta

100 Kč

–

–

bez poplatku

–

–

–

–

Odblokování účtu
Ostatní služby
Korespondenční zakládání účtu

100 Kč

Vinkulace vkladu (na účtu)

500 Kč

–

Oznámení o nepovoleném debetním zůstatku1)

100 Kč

–

–

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky 1)

150 Kč

–

–

bez poplatku

–

bez poplatku

Zrušení účtu
Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

1)

2.2 Dodatečné poplatky za vedení účtu
Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstku vkladů klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků za všechny měny k 31. 12. nižší než 100 mil. Kč

bez poplatku

Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstku vkladů klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků za všechny měny k 31. 12. vyšší než 100 mil. Kč

0,15 %*

*Poplatek z přírůstku vkladů je roven násobku poplatku a základu. Základ je roven rozdílu mezi celkovým objemem vkladů klienta ke dni 31. 12. rozhodného roku a průměrného denního zůstatku vkladů klienta za období od 1. 9. do 30. 11. rozhodného roku.
Pokud je základ záporný, rovná se poplatek nule. Celkový objem vkladů klienta tvoří prostředky klienta uložené na běžných, spořicích, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách ve všech měnách. Poplatek je vyměřován jednou ročně a může
být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá kurz ČNB střed platný 31. 12. daného roku.

3. Debetní karty

Debit MasterCard,
Debit MasterCard Partners

Debit MasterCard
Gold

Visa Platinum

ročně

500 Kč

3 000 Kč

7 000 Kč

Vydání/vedení karty
Hlavní karta
Pojištění

1)

TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění

měsíčně

25 Kč

bez poplatku

bez poplatku

TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění
(pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

měsíčně

60 Kč

70 Kč

bez poplatku

SAFE Basic – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě
nebo odcizení – pojistné plnění 30 000 Kč

měsíčně

30 Kč

bez poplatku

SAFE Plus – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě
nebo odcizení – pojistné plnění 50 000 Kč

měsíčně

40 Kč

bez poplatku

Concierge – osobní asistenční služby

měsíčně

–

–

bez poplatku

Transakce
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí

bez poplatku

Výběr hotovosti kartou
– z bankomatu skupiny UniCredit v ČR a v zahraničí

5 Kč

– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí
Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou
v obchodech v ČR
Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank
v tuzemsku a zahraničí
Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu
UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR

100 Kč + 0,5 % z částky
bez poplatku
100 Kč + 0,5 % z částky
bez poplatku

Cena pojištění je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

1)

Tabulka pokračuje na následující straně.
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Debit MasterCard,
Debit MasterCard Partners

3. Debetní karty (pokračování)

Visa Platinum

Debit MasterCard
Gold

Doplňkové služby
Priority Pass

ročně

500 Kč

Použití karty Priority Pass

bez poplatku

27 USD/vstup 1 osoby

Vydání náhradní karty Priority Pass

200 Kč

Duplikát dokladu vystaveného při návštěvě VIP salonku

50 Kč + DPH

Nouzové služby
Blokace karty

bez poplatku

Vydání nové karty za ztracenou nebo odcizenou

200 Kč

bez poplatku

Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Odeslání vydané karty do zahraničí

bez poplatku

podle skutečných nákladů

Ostatní služby
Speciální výpis transakcí debetní kartou k účtu zaslaný
poštou

měsíčně

30 Kč1)

Výpis transakcí debetní kartou k účtu v Online Banking

bez poplatku

Změna limitu čerpání ke kartě

100 Kč1)

Změna v nastavení účtů připojených ke kartě

100 Kč1)

Opětovné vydání a zaslání PIN

100 Kč1)

Vydání duplikátu karty

200 Kč1)

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě
požadavku klienta

podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou

Neplatí pro karty zapojené do U konta PREMIUM a změnu limitu ke kartě u Dětského konta.

1)

4. Kreditní karty
4.1 Kreditní karty UniCredit Bank

Visa Classic

Visa Gold

Visa Classic
Card Balance Transfer

Správa karty
Vydání karty

měsíčně

bez poplatku

Správa kartového účtu
– měsíčně

měsíčně

40 Kč

120 Kč

–

– celkový bezhotovostní obrat v daném zúčtovacím období ≥ 3 000 Kč

měsíčně

–

–

bez poplatku

– celkový bezhotovostní obrat v daném zúčtovacím období < 3 000 Kč

měsíčně

–

–

40 Kč

Dodatková karta

měsíčně

20 Kč

60 Kč

bez poplatku

TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění

měsíčně

25 Kč

35 Kč

25 Kč

TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

měsíčně

60 Kč

70 Kč

60 Kč

SAFE Basic – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení – pojistné plnění 30 000 Kč

měsíčně

30 Kč

SAFE Plus – pojištění zneužití karty při její ztrátě nebo odcizení – pojistné plnění 50 000 Kč

měsíčně

40 Kč

Pojištění1)

Transakce
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí
Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit v zahraničí
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí
Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR
Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí
Převodní poplatek za konverzi měn

bez poplatku
49 Kč + 1 % z částky
100 Kč + 0,5 % z částky
19 Kč
100 Kč + 0,5 % z částky
0,5 % z částky

Cena pojištění je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

1)

Tabulka pokračuje na následující straně.
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4.1 Kreditní karty (pokračování)

Visa Classic

Visa Gold

Visa Classic
Card Balance Transfer

Doplňkové služby
Priority Pass

ročně

500 Kč

Použití karty Priority Pass

27 USD/vstup 1 osoby

Vydání náhradní karty Priority Pass

200 Kč

Zavolej a zaplať

99 Kč

Ostatní služby
Výpis transakcí z karty elektronický (prostřednictvím internetového bankovnictví)

bez poplatku

Zaslání výpisu transakcí z karty poštou

20 Kč

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok

50 Kč

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky

300 Kč

Poplatek za převod kreditní karty

4 % z převedené částky,
max. 1 200 Kč

–

Zvýšení kreditního limitu

bez poplatku

Online Banking s připojenou kreditní kartou (bez účtu)

bez poplatku

Vydání duplikátu karty

200 Kč

Opětovné vydání a zaslání PIN

100 Kč

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta

podle skutečných nákladů

Nouzové služby
Blokace karty

bez poplatku

Vydání nové karty za ztracenou nebo odcizenou

200 Kč

bez poplatku

200 Kč

Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Odeslání vydané karty do zahraničí

podle skutečných nákladů

Sankční poplatky
Překročení úvěrového limitu v účetním období

300 Kč

Oznámení o neuhrazení dlužné částky (pro částky po splatnosti do 1000 Kč) 1)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky

150 Kč

1)

Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

1)

4.2 Ostatní kreditní karty

Platební karta Visa
AXA CLUB, Visa AXA
CLUB/Partners

Miles & More
MasterCard
Standard

Miles & More
MasterCard Gold

Visa
GENERALI

Správa karty
Vydání karty

měsíčně

bez poplatku

Správa kartového účtu
– 1.–12. měsíc

měsíčně

bez poplatku

70 Kč

170 Kč

bez poplatku

– od 13. měsíce – celkový bezhotovostní obrat v daném zúčtovacím
období ≥ 3 000 Kč

měsíčně

bez poplatku

70 Kč

170 Kč

bez poplatku

– od 13. měsíce – celkový bezhotovostní obrat v daném zúčtovacím
období < 3 000 Kč

měsíčně

30 Kč

70 Kč

170 Kč

30 Kč

Dodatková karta

měsíčně

–

bez poplatku

bez poplatku

15 Kč

Pojištění1)
TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění

měsíčně

–

bez poplatku

bez poplatku

25 Kč

TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění
(pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

měsíčně

–

60 Kč

70 Kč

60 Kč

TRAVEL AXA Základní – cestovní pojištění2)

měsíčně

25 Kč

–

–

–

TRAVEL AXA Komplet – cestovní pojištění2)

měsíčně

40 Kč

–

–

–

Cena pojištění je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

1)

Cena pojištění TRAVEL AXA je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

2)

Tabulka pokračuje na následující straně.
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Platební karta Visa
AXA CLUB, Visa AXA
CLUB/Partners

4.2 Ostatní kreditní karty
(pokračování)

Miles & More
MasterCard
Standard

Miles & More
MasterCard Gold

Visa
GENERALI

Pojištění1)
SAFE Basic – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo
odcizení – pojistné plnění 30 000 Kč

měsíčně

30 Kč

SAFE Plus – pojištění zneužití karty při její ztrátě nebo odcizení –
pojistné plnění 50 000 Kč

měsíčně

40 Kč

Transakce
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí

bez poplatku

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny
UniCredit v zahraničí

49 Kč + 1 % z částky

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

100 Kč + 0,5 % z částky

Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR

19 Kč

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku
a zahraničí

100 Kč + 0,5 % z částky

Převodní poplatek za konverzi měn

0,5 % z částky

–

–

0,5 % z částky

100 Kč3)

100 Kč

bez poplatku

200 Kč

Doplňkové služby
Priority Pass

ročně

500 Kč

Použití karty Priority Pass

27 USD/vstup 1 osoby

Vydání náhradní karty Priority Pass

200 Kč

Zavolej a zaplať

99 Kč

Ostatní služby
Výpis transakcí z karty elektronický
(prostřednictvím internetového bankovnictví)

bez poplatku

Zaslání výpisu transakcí z karty poštou

20 Kč

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok

50 Kč

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky

300 Kč

Zvýšení kreditního limitu

bez poplatku

Online Banking s připojenou kreditní kartou (bez účtu)

bez poplatku

Předčasné vydání obnovené karty

200 Kč

Vydání duplikátu karty

200 Kč

Opětovné vydání a zaslání PIN

100 Kč

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku
klienta

podle skutečných nákladů

Nouzové služby
Blokace karty
Vydání nové karty za ztracenou nebo odcizenou

bez poplatku
200 Kč

200 Kč

Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Odeslání vydané karty do zahraničí

podle skutečných nákladů

Sankční poplatky
Překročení úvěrového limitu v účetním období

300 Kč

Oznámení o neuhrazení dlužné částky
(pro částky po splatnosti do 1000 Kč) 4)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky 4)

150 Kč

Cena pojištění je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

1)

Cena pojištění TRAVEL AXA je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

2)

Neplatí pro karty zapojené do U konta PREMIUM.

3)

Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

4)
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5. Přímé bankovnictví

Online Banking

Smart Banking

internetové bankovnictví

mobilní bankovnictví

Zřízení a užívání
Zřízení

bez poplatku

Měsíční užívání

70 Kč

Zrušení

bez poplatku

Ostatní poplatky
Zaslání informační SMS zprávy1)

1,90 Kč

Zaslání informační e-mailové zprávy

bez poplatku

Nástroje pro přihlášení a podepisování transakcí:
Online Banking klíč (token v mobilu)
SMS klíč – nastavení a inicializace
SMS klíč – používání (cena za sms)
Token (kalkulačka) – předání a inicializace
Změna nastavení uživatele

bez poplatku
250 Kč
1,50 Kč
490 Kč
bez poplatku

Blokace/odblokace přístupu uživatele k přímému bankovnictví
Nastavení profilu pro mezinárodní použití – uživatel

–
–
–
–
bez poplatku

1 000 Kč

–

Elektronicky
(přes Online Banking,
Smart Banking nebo operátora)

Na papírovém nosiči

Výše jednotlivých poplatků může být individuálně upravena v rámci kont, viz Kapitola 1 a 13.
SMS zprávy zdarma v rámci kont se vztahují pouze na informační SMS zprávy.

1)

6. Tuzemský platební styk
Platby v měně Kč v rámci ČR z/na účty vedené v měně Kč.
Příchozí platby
– z jiné banky

6 Kč

–

– v rámci banky

bez poplatku

–

– ve prospěch spořicího účtu (vč. PLUS) nebo technického účtu

bez poplatku

–

6 Kč

100 Kč

115 Kč

300 Kč

3 Kč

100 Kč

Odchozí platby
– standardní do jiné banky
– expresní do jiné banky
– standardní v rámci banky
Inkasa
Souhlas s inkasem a SIPO – zadání, změna

bez poplatku

Souhlas s inkasem a SIPO – zrušení, mobilita

100 Kč
bez poplatku

Odchozí platba na základě inkasa či SIPO
– do jiné banky

6 Kč

– v rámci banky

3 Kč

Trvalé příkazy
Trvalý příkaz – zadání, změna

bez poplatku

Trvalý příkaz – zrušení, mobilita

100 Kč
bez poplatku

Odchozí platba na základě trvalého příkazu
– do jiné banky

6 Kč

– v rámci banky

3 Kč

Ostatní služby tuzemského platebního styku
Chybně vyplněný platební příkaz

100 Kč

Odvolání dosud neprovedeného platebního příkazu v den určený
k jeho provedení1)

100 Kč

Žádost o vrácení platby

300 Kč

Převod zůstatku účtu na základě Žádosti o změnu platebního účtu
(mobilita účtu) na účet vedený u jiné banky v ČR

50 Kč

1)

Změna platebního příkazu probíhá dle OOP bod 24.5: Při požadavku na změnu dosud neprovedeného příkazu k zúčtování musí klient vždy původní příkaz odvolat a vyhotovit příkaz nový.

Poznámky: Výše uvedené poplatky již zahrnují zúčtování účetní položky a náklady na mezibankovní platby prostřednictvím clearingového centra ČNB.
Jinou bankou se rozumí všechny ostatní banky kromě UniCredit Bank působící na území ČR, tedy i ostatní banky ze skupiny UniCredit působící v jiných zemích.
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7. Zahraniční platební styk

Elektronicky
(přes Online Banking,
Smart Banking nebo operátora)

Na papírovém nosiči

Příchozí platby
Europlatba
200 Kč
–
Příchozí standardní platba
– z jiné banky
0,9 %, min. 200 Kč, max. 1 500 Kč
–
– z jiné banky v částce nižší než minimální poplatek
50 Kč
–
– z účtu UniCredit Bank v ČR provedená v jakékoli měně nebo příchozí
bez poplatku
–
platba v Kč či EUR z účtu vedeného UniCredit Bank na Slovensku
Odchozí platby
Europlatba
250 Kč
250 Kč + 300 Kč1)
Odchozí standardní platba
– do jiné banky z účtu vedeného v Kč i v cizí měně
0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 300 Kč1)
– do jiné banky z účtu vedeného v Kč i v cizí měně s řízením
0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 300 Kč1)
0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 800 Kč2)
+ 800 Kč2)
poplatků „OUR“
– do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného v cizí měně
250 Kč
250 Kč + 300 Kč1)
– na účet UniCredit Bank v ČR provedená v jakékoli měně nebo odchozí
30 Kč
30 Kč + 200 Kč3)
platba v Kč či EUR na účet vedený UniCredit Bank na Slovensku
NON-STP příplatky:
– v rámci UniCredit Bank v ČR
100 Kč
– do jiné banky
450 Kč
SEPA expresní platba do 50 000 EUR včetně
500 Kč
–
SEPA expresní platba nad 50 000 EUR
1 750 Kč
–
Trvalé příkazy
Trvalý příkaz – zadání, změna
30 Kč
150 Kč
Trvalý příkaz – zrušení
bez poplatku
Odchozí platba na základě trvalého příkazu
– Europlatba
250 Kč
–
– do jiné banky z účtu vedeného v Kč i v cizí měně
0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
–
– do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného v cizí měně
250 Kč
–
– na účet UniCredit Bank v ČR provedená v jakékoli měně nebo
odchozí platba v Kč či EUR na účet vedený UniCredit Bank na
30 Kč
–
Slovensku
SEPA inkaso
Aktivace účtu pro SEPA inkaso
–
bez poplatku
Deaktivace účtu pro SEPA inkaso
–
100 Kč
Souhlas se SEPA inkasem – zadání, změna, zrušení
100 Kč
100 Kč
Odchozí platba na základě uznaného příkazu k SEPA inkasu
– v částce do 50 000 EUR včetně
250 Kč
–
– v částce nad 50 000 EUR
0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
–
Odchozí platba na základě uznaného příkazu k SEPA inkasu
na účty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
30 Kč
–
na Slovensku
Ostatní služby zahraničního platebního styku
Avízo
500 Kč
Odvolání dosud neprovedeného platebního příkazu v den určený
100 Kč
k jeho provedení4)
Změna nebo storno provedené platby na žádost klienta
1 000 Kč + výlohy ostatních bank
Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta
200 Kč
Potvrzení o provedené platbě
– platby do stáří 3 měsíců
300 Kč + výlohy ostatních bank
– platby starší než 3 měsíce
500 Kč + výlohy ostatních bank
Převod zůstatku rušeného účtu prostřednictvím zahraničního platebního styku
– v rámci UniCredit Bank z účtu vedeného v ČR
30 Kč
– do jiné banky
1 000 Kč
Převod zůstatku účtu na základě Žádosti o změnu platebního
50 Kč
účtu (mobilita účtu) na účet vedený u jiné banky v ČR
Příplatek k platbě předané na papírovém nosiči do jiné banky.

1)

Příplatek za platby s řízením poplatků „OUR“ (pokrývá poplatky požadované bankou příjemce).

2)

Příplatek k platbě předané na papírovém nosiči v rámci banky.

3)

Změna platebního příkazu probíhá dle OOP bod 24.5: Při požadavku na změnu dosud neprovedeného příkazu k zúčtování musí klient vždy původní příkaz odvolat a vyhotovit příkaz nový.

4)

Poznámka: Jinou bankou se rozumí všechny ostatní banky kromě UniCredit Bank působící na území ČR, tedy i ostatní banky ze skupiny UniCredit působící v jiných zemích.

Vysvětlení pojmů je na následující straně.
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Zahraniční platební styk – vysvětlení pojmů
Europlatba

Každá platba do/ze země EU nebo EHP do částky 50 000 EUR v měně EUR splňující následující náležitosti:
– správně zadaný BIC (Bank Identifier Code = SWIFT kód) banky příjemce
– správně zadaný IBAN (International Bank Account Number = mezinárodní číslo účtu) příjemce
– řízení poplatků SHA (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce, poplatky přijímající banky hradí příjemce)
– neobsahuje žádný požadavek na zvláštní způsob zpracování

SEPA platba

SEPA platby je možné provádět pouze v rámci rozšířeného Evropského hospodářského prostoru a pouze mezi bankami, které přistoupily k SEPA. SEPA inkaso banka poskytuje
pouze k EUR účtu.
Všechny příchozí a odchozí elektronické platby, které splňují podmínky SEPA platby, tj. musí splňovat stejné náležitosti jako Europlatba s výjimkou výše částky. Ta není
limitována. Pro zpoplatnění SEPA platby jsou použita tato pravidla:
a) částka platby do 50 000 EUR včetně – podmínky pro Europlatbu
b) částka platby nad 50 000 EUR – podmínky pro standardní zahraniční platbu

Poplatky SHA

Plátce hradí poplatky požadované bankou plátce a příjemce hradí ostatní poplatky. U odchozích plateb na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně
zprostředkujícími bankami a za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky
zprostředkujících bank.

Poplatky BEN

Příjemce hradí všechny poplatky (poplatky požadované bankou plátce a poplatky požadované bankou příjemce). U odchozích plateb na nižší částky než přípustné minimum
stanovené individuálně zprostředkujícími bankami a za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce mohou být dále od plátce inkasovány
dodatečné poplatky zprostředkujících bank.
Upozorňujeme, že u nekonverzních plateb a plateb v rámci EHP v měně EHP, není řízení poplatku BEN dle platné legislativy umožněno a bude bankou změněno na řízení
poplatku SHA.

Poplatky OUR

Plátce hradí všechny poplatky (poplatky požadované bankou plátce a poplatky požadované bankou příjemce). U odchozích plateb mohou být od plátce inkasovány dodatečné
poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce.

NON–STP

Příplatek je aplikován ke každé zahraniční platbě s výjimkou šeků v případě, že:
– se jedná o platby, u nichž je vyžadován IBAN příjemce (např. platby v rámci EU a EHP) nebo název příjemce, a přitom tento požadovaný údaj nebude uveden nebo nebude
uveden správně
– se jedná o platby, u nichž je vyžadován BIC (tzn. SWIFTová adresa) banky příjemce (např. platby v rámci EU a EHP), a přitom nebude BIC banky příjemce uveden nebo nebude
uveden správně (včetně SEPA plateb)
– u plateb v rámci EHP a v měně EHP, kde řízení poplatků je BEN (řízení poplatků bude bankou změněno na SHA)
– bude zadán požadavek na zvláštní způsob zpracování; takovým požadavkem rozumíme použití (i) jiného než bankou definovaného kódového slova nebo (ii) použití kódového
slova, na jehož základě je příkaz zpracován jako NON–STP platba či (iii) zadání kódového slova v aplikaci přímého nebo elektronického bankovnictví v jiném než předepsaném
formátu. Bankou definovaná kódová slova, která nezpůsobují aplikaci NON–STP příplatku, jsou: /RATE/, /VALUE/, /AVIZO/, /CHQB/, /ABA/, /KS/, /VS/, /SS/ (pouze pro převody
v Kč v rámci ČR)

8. Hotovostní operace
Vklady hotovosti na účty
Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč
Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč provedený třetí osobou

bez poplatku
100 Kč

Vklad hotovosti v cizí měně na účet ve stejné měně

1 %, min. 100 Kč

Vklad hotovosti na účet v jiné měně

1 %, min. 100 Kč

Vklad mincí v cizí měně na účet

10 %

Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR –
nelze takto vkládat na účty ke kreditním kartám

bez poplatku

Vklady hotovosti v Kč a cizí měně na technický účet

bez poplatku

Vklady hotovosti v Kč a cizí měně na Spořicí účet PLUS a vkladní knížky v měně účtu/knížky

bez poplatku

Vklad na kreditní kartu vydanou UniCredit Bank

bez poplatku

Zpracování neroztříděné hotovosti

1 500 Kč/1 mil. Kč

Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad tříděných mincí v Kč (od 101 ks bankovek či mincí od každé nominální hodnoty)1)

5 % z přijaté částky převyšující 100 ks bankovek či
mincí příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad netříděných mincí v Kč (od 101 ks bankovek či mincí od každé
nominální hodnoty)1)

10 % z přijaté částky převyšující 100 ks bankovek či
mincí příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

Výběry hotovosti z účtu (včetně výplat na základě klientského šeku)
Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v Kč

100 Kč

Výběr hotovosti v cizí měně z účtu ve stejné měně

1 %, min. 100 Kč

Výběr hotovosti z účtu v jiné měně

1 %, min. 100 Kč

Výběr hotovosti ze Spořicího účtu PLUS či vkladní knížky v měně účtu/knížky
Výběr mincí
Neohlášený výběr hotovosti nad 500 000 Kč
Neuskutečněný výběr objednané hotovosti

bez poplatku
30 Kč + 10 % z částky
1 000 Kč
0,5 %, min. 1 000 Kč, max. 5 000 Kč

Prodej a nákup valut
Prodej valut

2 %, min. 55 Kč

Nákup valut

2 %, min. 55 Kč

Banka neprovádí manipulativní směnu hotovosti v cizích měnách.

1)
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9. Úvěry
9.1 Spotřebitelské úvěry
Kontokorentní úvěry
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

bez poplatku

Poskytnutí úvěru
Správa a vedení úvěru

200 Kč1)
měsíčně

20 Kč1)

Ostatní služby
Oznámení o nepovoleném debetním zůstatku
(pro nepovolené debetní zůstatky do 1000 Kč)2)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky2)

150 Kč

Spotřebitelské úvěry

PRESTO Půjčka

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

bez poplatku

Poskytnutí úvěru
Správa a vedení úvěru

1 500 Kč
měsíčně

bez poplatku3)

Pokyn k odkladu splátek v souladu s úvěrovou smlouvou
Předčasná splátka

PRESTO Půjčka na bydlení

bez poplatku
bez poplatku

úhrada účelně vynaložených nákladů
banky max. ve výši 1 % z mimořádné/
předčasné splátky4)

Změna smluvní dokumentace/podmínek z podnětu
klienta – ostatní změny podmínek

úhrada účelně vynaložených nákladů
banky s případnými limity a výjimkami
dle zákona4)

5 000 Kč

Ostatní služby
Vystavení mimořádného potvrzení na žádost klienta

500 Kč

Oznámení o neuhrazení dlužné částky (pro částky po splatnosti
do 1000 Kč)2)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky2)

150 Kč

V případě využívání vybraných osobních kont mohou být tyto položky bez poplatku.

1)

Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

2)

Na spotřebitelské úvěry včetně PRESTO Půjčky sjednané před 24. 3. 2014 se i nadále vztahuje poplatek za Správu a vedení úvěru ve výši 150 Kč měsíčně.

3)

Poplatek se vztahuje na smlouvy uzavřené po 1. 12. 2016, na smlouvy uzavřené od 18. 5. 2015 do 30. 11. 2016 se vztahuje poplatek dle ujednání ve smlouvě.

4)
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9.2 Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry s fixní úrokovou sazbou
Pro financování nemovitostí
určených k pronájmu

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

Ostatní

bez poplatku

Poskytnutí úvěru

1 % z objemu úvěru, min. 8 000 Kč

Poskytnutí úvěru – refinancování

2 900 Kč

bez poplatku

Správa a vedení úvěru

měsíčně

Administrace státního příspěvku k hypotečnímu úvěru

měsíčně

200 Kč1)
50 Kč

Čerpání úvěru

1. čerpání bez poplatku, 2. a další čerpání 900 Kč2)

Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva
do katastru nemovitostí

1 900 Kč

Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků pro daňové účely

bez poplatku

Vystavení mimořádného potvrzení o výši zaplacených úroků
pro daňové účely na žádost klienta

500 Kč

Zaslání oznámení banky při ukončení úrokového období

bez poplatku
2 000 Kč3), ke dni refixu bez poplatku3)

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta –
změna splátkového plánu po předčasné/mimořádné splátce

účelně vynaložené náklady banky s případnými limity
a výjimkami dle zákona č. 257/2016 Sb.4)

Změna smluvních podmínek z podnětu
klienta – ostatní změny splátkového plánu

2 000 Kč

Změna smluvních podmínek z podnětu
klienta – ostatní změny podmínek

5 000 Kč

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta –
dodatečné sjednání úvěrového pojištění schopnosti splácet

bez poplatku

Kompenzační poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání5)
Kompenzační poplatek z nečerpané částky úvěru6)

0,3 %

0,3 %

(Klientská sazba – Diskontní sazba),
min. 1 %7)

(Klientská sazba – Diskontní sazba),
min. 1 %7)

kompenzační poplatek 5 %3) 8), ke dni refixu bez poplatku3)
účelně vynaložené náklady banky s případnými limity
a výjimkami dle zákona 257/2016 Sb.4)

Předčasná/mimořádná splátka

bez poplatku9)
Nastolení splatnosti úvěru či jeho části z důvodu
neplnění smluvních podmínek

účelně vynaložené náklady banky3)
účelně vynaložené náklady banky s případnými limity
a výjimkami dle zákona č. 257/2016 Sb.4)

Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti
– expresní vyhodnocení bytové jednotky

500 Kč

– bytová jednotka, pozemek

3 700 Kč10)

– rodinný dům, objekt individuální rekreace, ostatní objekty

4 900 Kč10)

Ostatní služby
Úkony nad rámec standardních služeb

250 Kč za každých započatých 30 minut

Oznámení o neuhrazení dlužné částky (pro částky po splatnosti do 1000 Kč)11)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky

150 Kč

11)

Zajištění výmazu zástavního práva

500 Kč za úkon + 1 000 Kč správní poplatek

Cena se neuplatňuje u úvěrů sjednaných v období od 19. 3. 2013 do odvolání a u úvěrů, u kterých v tomto období došlo ke změně fixní úrokové sazby. Cena se neuplatňuje do splacení úvěru.

1)

Platí pouze pro úvěry sjednané od 1. 7. 2014. Čerpání na více účtů v rámci jednoho dne je bráno jako 1 čerpání.

2)

Vztahuje se na úvěrové smlouvy uzavřené před 1. 12. 2016, pokud u nich po tomto datu nedošlo k refixu.

3)

Vztahuje se na úvěrové smlouvy uzavřené po 1. 12. 2016 a na smlouvy uzavřené před 1. 12. 2016 ode dne, kdy u nich po tomto datu došlo k refixu.

4)

Poplatek se počítá z částky, u které se prodlužuje čerpání, za každý započatý měsíc, o který se čerpání prodlužuje.

5)

Poplatek se počítá z nedočerpané částky úvěru za každý započatý rok od data ukončení čerpání do data refixu sazby. Netýká se nedočerpané části úvěru ve výši 20 % u účelu výstavba/rekonstrukce.

6)

Klientská sazba je sazba uvedená v úvěrové smlouvě. Diskontní sazba je sazba vyhlašovaná ČNB a lze ji najít na www.cnb.cz.

7)

Poplatek se počítá z částky předčasné/mimořádné splátky za každý započatý rok od data úhrady předčasné/mimořádné splátky do posledního dne platnosti stávající fixní úrokové sazby.

8)

Týká se úvěrů se službou Flexi.

9)

Nebude-li moci zpracovatel vyhodnotit rizika spojená se zástavou nemovitosti kvůli její nevhodnosti, bude z této částky odečten poplatek 800 Kč za vynaložené náklady.

10)

Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

11)

Tabulka pokračuje na následující straně.
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Hypoteční úvěry s variabilní úrokovou sazbou
PŘEVRATNÁ hypotéka

9.2 Hypoteční úvěry
(pokračování)

Pro financování nemovitostí
určených k pronájmu
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

Ostatní

bez poplatku
1 % z objemu úvěru,
min. 8 000 Kč

Poskytnutí úvěru
Poskytnutí úvěru – refinancování

2 900 Kč
bez poplatku

Správa a vedení úvěru

měsíčně

200 Kč1)

Administrace státního příspěvku k hypotečnímu úvěru

měsíčně

50 Kč

Čerpání úvěru

1. čerpání bez poplatku, 2. a další čerpání 900 Kč2)

Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva
do katastru nemovitostí

1 900 Kč

Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků pro daňové účely

bez poplatku

Vystavení mimořádného potvrzení o výši zaplacených úroků pro daňové účely
na žádost klienta

500 Kč

Zaslání oznámení banky při ukončení úrokového období

bez poplatku

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – změna splátkového plánu po mimořádné splátce

bez poplatku

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – ostatní změny splátkového plánu

2 000 Kč

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – ostatní změny podmínek

5 000 Kč

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – dodatečné sjednání úvěrového
pojištění schopnosti splácet

bez poplatku

Kompenzační poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání

bez poplatku

Kompenzační poplatek z nečerpané částky úvěru

bez poplatku

Předčasná/mimořádná splátka

bez poplatku

Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti
– expresní vyhodnocení bytové jednotky

500 Kč

– bytová jednotka, pozemek

3 700 Kč3)

– rodinný dům, objekt individuální rekreace, ostatní objekty

4 900 Kč3)

Ostatní služby
Úkony nad rámec standardních služeb

250 Kč za každých započatých 30 minut

Oznámení o neuhrazení dlužné částky (pro částky po splatnosti do 1000 Kč)4)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky

150 Kč

4)

Zajištění výmazu zástavního práva

500 Kč za úkon + 1 000 Kč správní poplatek

Cena se neuplatňuje u úvěrů sjednaných v období od 19. 3. 2013 do odvolání a u úvěrů, u kterých v tomto období došlo ke změně fixní úrokové sazby. Cena se neuplatňuje do splacení úvěru.

1)

Platí pouze pro úvěry sjednané od 1. 7. 2014. Čerpání na více účtů v rámci jednoho dne je bráno jako 1 čerpání.

2)

Nebude-li moci zpracovatel vyhodnotit rizika spojená se zástavou nemovitosti kvůli její nevhodnosti, bude z této částky odečten poplatek 800 Kč za vynaložené náklady.

3)

Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

4)
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10. Cenné papíry a podílové fondy
Akcie a dluhopisy
Zahraniční akcie – zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu na burze či OTC

1,0 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč

Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – zprostředkování nákupu/prodeje na burze

1,0 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč

Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – zprostředkování nákupu/prodeje OTC

1,5 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč

Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – úpis nově emitovaných instrumentů

individuálně dle prodejního prospektu

Akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha – zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu

0,8 % z objemu transakce, min. 3 000 Kč

Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy – nákup

1,0 % z objemu transakce, min. 1 000 Kč

Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy – prodej před splatností

0,35 % z objemu transakce, min. 1 000 Kč

Poznámka: Odměna UniCredit Bank zahrnuje již náklady burzy/brokera. Odměna UniCredit Bank nezahrnuje náklady a poplatky, které UniCredit Bank platí třetím osobám a jsou nad rámec nákladů
burzy/brokera; k uvedeným poplatkům se řadí např. případná aplikovaná daň z transakcí (Francie, Itálie, apod.) či Stamp duty (např. Velká Británie).
Dojde-li vzhledem k úzkým tržním poměrům k částečnému vypořádání, bude každé dílčí vypořádání vyúčtováno samostatně.

Podílové fondy
Produkty podílových fondů skupiny Amundi
Nákup, výměna a zpětný odkup podílových listů

dle platného ceníku

Žádosti klientů Amundi – bezhotovostní i hotovostní zpětný odkup podílových fondů skupiny Amundi, výměna, přechod
a převod produktů skupiny Amundi, vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných papírů, změna osobních údajů apod.
– podílníci, jejichž finančním poradcem je UniCredit Bank
– podílníci ostatních finančních poradců

bez poplatku
80 Kč

Ostatní podílové fondy
Nákup a zpětný odkup podílových listů

max. do výše dle statutu fondu

Poznámka: K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, které UniCredit Bank platí třetím osobám.

Investiční poradenství
Poplatek za investiční poradenství

bez poplatku

Poznámka: Produkt pro klienty Privátního bankovnictví.
Poskytování služeb v rámci úschovy/správy
Odměna za vedení klientského účtu cenných papírů u UniCredit Bank
– držený podíl sběrného dluhopisu v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank1)

bez poplatku

– držený podíl sběrného certifikátu v rámci nabídkového programu UniCredit Bank1)

bez poplatku

– Lucemburské fondy a fondy České rodiny fondů skupiny Amundi1)

bez poplatku

– tuzemské cenné papíry evidované u CDCP1)

0,20 %, min. 300 Kč + DPH

– zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy1)

0,20 %, min. 300 Kč + DPH

– ostatní cenné papíry1)

0,20 %, min. 300 Kč + DPH

Proplacení splatných cenných papírů z účtu cenných papírů

bez poplatku

Převod cenných papírů na účet cenných papírů (za jeden titul)
– ve prospěch jiného účtu cenných papírů v rámci UniCredit Bank
– ve prospěch účtu u jiného uschovatele

1 000 Kč + DPH

– v rámci CDCP

150 Kč + DPH

Zřízení účtu majitele cenných papírů v
Výpis aktuálního stavu na účtu v

bez poplatku

bez poplatku

CDCP2)

150 Kč + DPH

CDCP2)

Přechod cenného papíru evidovaného v CDCP (za jeden

titul)2)

Další služby CDCP2)

500 Kč + DPH
individuálně

V ýchozí hodnota pro kalkulaci odměny je počítána zásadně z odhadované hodnoty držených investičních nástrojů k ultimu kalendářního čtvrtletí (případně k datu ukončení smlouvy) bez ohledu na datum nabytí investice (tj. čtvrtletně sazba 0,05%, min. CZK 75,-). Odměna
je inkasována vždy ke každému 15. dni měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí, případně alikvótně při ukončení smlouvy.
UniCredit Bank vyvinula maximální úsilí při provádění odhadu hodnoty, přičemž vycházela z cen poskytnutých třetími osobami – depozitáři a jinými relevantními poskytovateli dat na trhu. Ceny poskytnuté třetími osobami jsou buď označeny jako ceny tržní nebo jako odhad
jejich hodnoty. Případně je místo ceny, zpravidla pokud tržní hodnota nebo odhad hodnoty držených investičních nástrojů není k dispozici, použita nominální hodnota držených investičních nástrojů nebo technický údaj 0,000001. V případě, že držené investiční nástroje jsou
ze strany CDCP uvedeny na seznamu emisí, za které se nepočítá poplatek za vedení cenných papírů, použije se zásadně technický údaj 0,000001.
Jakkoli UniCredit Bank považuje zdroje za důvěryhodné a informace z těchto zdrojů poskytuje v dobré víře, nemůže se zaručit a nepřijímá tedy odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost a správnost a nepřejímá proto za tyto údaje jakoukoli odpovědnost. Použité hodnoty
a ceny nepředstavují nabídku ke koupi či prodeji těchto investičních nástrojů.

1)

2)
Příplatek pro klienty, kteří nemají v UniCredit Bank vedeno některé z kont, činí 150 Kč + DPH.
CDCP: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Poznámka: Kromě výše uvedených odměn UniCredit Bank za poskytování služeb v rámci úschovy/správy jsou klientem hrazeny náklady, které UniCredit Bank platí třetím osobám, zejména poplatky CDCP.
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11. Bezpečnostní schránky
Pronájem bezpečnostní schránky

Roční poplatek

3

– rozměr schránky do 10 000 cm

2 500 Kč + DPH

– rozměr schránky do 15 000 cm

3

3 750 Kč + DPH

– rozměr schránky do 20 000 cm

3

5 000 Kč + DPH

– rozměr schránky do 25 000 cm

3

6 250 Kč + DPH

– rozměr schránky do 35 000 cm

3

– rozměr schránky nad 35 000 cm

7 500 Kč + DPH
3

10 000 Kč + DPH

Ostatní služby k bezpečnostním schránkám
Kauce za zapůjčení klíče/klíčů

2 000 Kč

12. Šeky
Inkaso šeků splatných v zahraničí
Inkaso šeku

1 %, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč + výlohy zahraničních bank

Poplatek za vrácení neproplaceného šeku
Ověření šeku u vystavující/proplácející banky

500 Kč + reálné výlohy UniCredit Bank + výlohy
zahraničních bank
500 Kč + výlohy zahraničních bank

Inkaso šeků splatných u UniCredit Bank v ČR
Zahraniční bankovní šeky v Kč a cizí měně splatné u UniCredit Bank v ČR

bez poplatku

Klientské šeky (šeková knížka UniCredit Bank) předložené k proplacení na přepážce UniCredit Bank v ČR

bez poplatku

Klientské šeky v Kč (šeková knížka UniCredit Bank) uplatněné v tuzemsku a splatné u UniCredit Bank v ČR

bez poplatku

Klientské šeky v cizí měně (šeková knížka UniCredit Bank) uplatněné v tuzemsku a splatné u UniCredit Bank v ČR

1 %, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

Klientské šeky v Kč a cizí měně (šeková knížka UniCredit Bank) uplatněné v zahraničí a splatné u UniCredit Bank v ČR

1 %, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

Poplatek za vrácení neproplaceného šeku
Upozornění na vystavení nekrytého klientského šeku

500 Kč + reálné výlohy UniCredit Bank
500 Kč

Inkaso šeků splatných v ČR
Inkaso bankovních a klientských šeků v Kč

300 Kč + výlohy tuzemských bank

Inkaso bankovních a klientských šeků v cizí měně splatných v tuzemsku

1 %, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

Poplatek za vrácení neproplaceného šeku

500 Kč + reálné výlohy UniCredit Bank + výlohy tuzemských bank

Vystavení šeků

1)

Vystavení souboru klientských šeků s 25 kusy předtisku

200 Kč

Vystavení souboru klientských šeků s 5 kusy předtisku

50 Kč

Zaslání souboru klientských šeků poštou nebo kurýrní službou
Blokace nebo odvolání klientského šeku

reálné výlohy UniCredit Bank
200 Kč za každou žádost

Cestovní šeky
Nákup šeků s výplatou v hotovosti v Kč
Připsání na účet

2 %, min. 100 Kč
1 %, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

Bankovní ani cestovní šeky banka nevystavuje.

1)
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13. Produkty a služby, které již nejsou aktivně nabízené
13.1 Konta
(1. část)

Konto
Partners Plus

Konto
MOZAIKA2)

do 14. 3. 2011
pod názvem Konto
PRAKTIK

Produkty a služby, které je možné zapojit do jednotlivých kont
Měsíční poplatek

Konto
Partners

Konto
KOMPLET

Konto
EXKLUSIVE

do 7. 10. 2007 pod
do 7. 10. 2007 pod
názvem Osobní menu názvem Osobní menu
Forte
Grand

199 Kč

199 Kč

299 Kč

299 Kč

499 Kč

Vedení běžného účtu











Vedení dalšího běžného účtu v Kč nebo v cizí měně

–

–

1

1

2

Možnost složení vlastního konta – počet volitelných produktů/služeb

–

–

9

–

–

Měsíční výpis z běžného účtu zaslaný poštou v ČR

–

–

–

–



Výpis z běžného účtu elektronický (prostřednictvím internetového
bankovnictví)











Poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu











Maximální počet platebních karet v kontu

1

1

2

2

3
(max. 2 karty Gold –
z toho 1 kreditní
a 1 debetní)

Elektronická debetní karta

–

–

 2)

 2)

 2)

Embosovaná debetní karta bez cestovního pojištění











Embosovaná debetní karta s cestovním pojištěním

–

–



Zlatá embosovaná debetní karta s cestovním pojištěním

–

–

–

Cestovní pojištění TRAVEL ke kartě

–

–



Kreditní karta Visa Classic, Platební karta Visa AXA CLUB,
Visa AXA CLUB/Partners2)

–

–







Kreditní karta Miles & More Standard se slevou 50 % za správu účtu3)

–

–





–

Zlatá kreditní karta Miles & More Gold/Visa Gold

–

–

–

–



3)

2)

2)



2)

–


2)

 2)

 2)

Přímé bankovnictví - Online Banking, Telebanking, Smart Banking











Online Banking klíč (token v mobilu)











SMS klíč – používání (cena za sms)

1,50 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč



Počet SMS zpráv (zůstatek na účtu, pohyby na účtu, kartě apod.)

–

–

15

15

15

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 platby pořízené elektronicky a prostřednictvím
Telebanking (odchozí a příchozí platby vč. plateb SIPO a inkasa)

10

10





Tuzemské odchozí standardní platby pořízené na základě trvalého příkazu









Tuzemské příchozí platby
5 nebo 10

Tuzemská odchozí standardní platba na papírovém formuláři

–

–

–

–

1

Vklad hotovosti v Kč na účty vedené v Kč na pobočce











Výběr hotovosti v Kč z účtů vedených v Kč na pobočce

–

1

–

–

–

Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank v ČR na účty
vedené UniCredit Bank v ČR











Výběry z bankomatů UniCredit v ČR nebo v zahraničí debetní kartou zapojenou
do konta











Výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR debetní kartou zapojenou
do konta

1

1

1

2

4

Pro Konta MOZAIKA otevřená do 31. 7. 2009 platí rozsah produktů a služeb, který je uveden ve smluvní dokumentaci. Pro změny platí možnost výběru produktů a služeb v souladu s aktuálním Sazebníkem.

1)

Platí pro karty vydané do 30. 6. 2014.

2)

Do konta je možné zahrnout pouze hlavní kreditní kartu, ne dodatkovou.

3)

Cena za produkt/službu označená „“ je zahrnuta v měsíčním poplatku za vedení konta, označení „“ znamená, že produkt/služba je v Kontu MOZAIKA automaticky
(nezapočítává se do 9 volitelných služeb). Poplatky za další služby odpovídají standardním poplatkům v tomto Sazebníku.
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13.1 Konta
(2. část)

Konto POHODA1)

Konto KOMFORT

Konto KOMFORT GLOBAL

(platí pro konta otevřená
do 2. 11. 2007)

(platí pro konta otevřená
do 2. 11. 2007)

199 Kč

299 Kč

499 Kč

Otevření a vedení běžného účtu v Kč







Otevření a vedení běžného účtu v cizí měně

–

–

2

Výpis z běžného účtu elektronický (prostřednictvím
internetového bankovnictví)







Kontokorentní úvěr na běžném účtu

–

250 Kč/rok

250 Kč/rok

–

–

Produkty a služby, které je možné zapojit
do jednotlivých kont
Měsíční poplatek

Elektronická debetní karta



Embosovaná debetní karta bez cestovního pojištění







Embosovaná debetní karta s cestovním pojištěním

–

 2)

 2)

Kreditní karta Visa Classic

–





Přímé bankovnictví - Online Banking, Telebanking,
Smart Banking







Online Banking klíč (token v mobilu)







SMS klíč – používání (cena za sms)

1,50 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč

Počet SMS zpráv (zůstatek na účtu, pohyby na účtu,
kartě apod.)

–

5

5

Tuzemská příchozí platba

–

2

2

Odchozí platba v rámci banky i do jiné banky na základě
trvalého příkazu, inkasa či SIPO

–

5 trvalých příkazů + 5 inkas

5 trvalých příkazů + 5 inkas

Tuzemské odchozí standardní platby pořízené
elektronicky

–

10

10

Tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO
(elektronicky – zadání, změna, zrušení)



–

–

Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu
UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR







Výběry z bankomatů skupiny UniCredit v ČR a v zahraničí
debetní kartou zapojenou do konta







1)

2)

Pro Konta POHODA otevřená do 2. 11. 2007 možnost kontokorentního úvěru k běžnému účtu za 250 Kč/rok.
Platí pro karty vydané do 30. 6. 2014.

2)

Cena za produkt/službu označená „“ je zahrnuta v měsíčním poplatku za vedení konta. Poplatky za další služby odpovídají standardním poplatkům v tomto Sazebníku.
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13.1 Konta
(3. část)

Cool konto PRO
MLADÉ

EXPRESNÍ
konto

AKTIVNÍ1)
konto

PERFEKTNÍ
konto

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

100 000 Kč

150 000 Kč

0 Kč

99 Kč

199 Kč

399 Kč

Vedení běžného účtu









Vedení dalšího běžného účtu v cizí měně

–

–

1

Vedení dalšího běžného účtu v Kč

–

–

–

Výpis z běžného účtu elektronický (prostřednictvím internetového bankovnictví)









Poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu









Maximální počet platebních karet v kontu

1

1

1

2

Elektronická debetní karta

 5)

–

 5)

 5)

Embosovaná debetní karta bez cestovního pojištění









Embosovaná debetní karta s cestovním pojištěním

–

–

–

 5)

Kreditní karta Visa Classic, Platební karta Visa AXA CLUB, Visa AXA CLUB/Partners6)

–

–

–



Kreditní karta Miles & More Standard se slevou 50 % za správu kartového účtu6)

–

–

–



Přímé bankovnictví - Online Banking, Smart Banking









Online Banking klíč (token v mobilu)









SMS klíč – používání (cena za sms)

1,50 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč



Počet SMS zpráv (zůstatek na účtu, pohyby na účtu, kartě apod.)

10 SMS

–

–

15 SMS

Tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO (zadání, změna, zrušení elektronicky),
zadání na papírovém formuláři









Tuzemské příchozí platby









Tuzemské standardní platby pořízené elektronicky (odchozí platby vč. trvalých příkazů, plateb SIPO a inkasa)

–

–





Vklad hotovosti v Kč na účty v Kč na pobočce









Výběr hotovosti v Kč z účtů v Kč na pobočce

–

–

–

1

Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR









Výběry z bankomatů UniCredit v ČR nebo v zahraničí debetní kartou zapojenou do konta









Výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR debetní kartou zapojenou do konta

1

–

1

1

Zdravotní asistence

–

–

–



U konto

–

–

–

Produkty a služby, které je možné zapojit do jednotlivých kont
Měsíční poplatek při splnění podmínky aktivního účtu2) a jedné z následujících podmínek3):
– bezhotovostní kreditní obrat v daném měsíci
– průměrný zůstatek běžného účtu v daném měsíci
Měsíční poplatek při nesplnění výše uvedených podmínek

Automatický přechod při dosažení příslušného věku na konto

–

1

V síti Partners je DĚTSKÉ konto prodáváno pod názvem Bublikonto, AKTIVNÍ konto je prodáváno pod názvem Konto Partners.

1)

Aktivní účet je účet, na kterém je provedena alespoň 1 příchozí a 1 odchozí platba v daném měsíci a 1 platba debetní kartou u obchodníka či na internetu.

2)

 ěsíční poplatek za vedení konta je klientovi naúčtován pouze v případě nesplnění uvedených podmínek v předchozím měsíci. Např. Měsíční poplatek za leden zohledňuje splnění uvedených podmínek v průběhu ledna. Pokud nejsou splněné podmínky bezplatného vedení, poplatek je
M
naúčtován na konci února. Do kreditního obratu se nezapočítávají následující operace: příchozí platby z běžných účtů téhož majitele, příchozí platby ze spořicích účtů téhož majitele, převody z termínovaných vkladů na běžný účet, kreditní převody ve prospěch běžného účtu z úvěrových
účtů, připisované úroky, vratky poplatků, storna karetních transakcí.

3)

Z ůstatek 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.

4)

Platí pro karty vydané do 30. 6. 2014.

5)

Do konta je možné zahrnout pouze hlavní kreditní kartu, ne dodatkovou.

6)

Cena za produkt/službu označená „“ je zahrnuta v měsíčním poplatku za vedení konta. Poplatky za další služby odpovídají standardním poplatkům v tomto Sazebníku.
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13.2 Debetní karty

Visa Maestro
Electron

Visa Basic,
Visa
Partners

MasterCard
Standard

Visa
Classic

MasterCard
Gold

Visa Gold

750 Kč

750 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

Vydání/vedení karty
Hlavní karta

ročně

200 Kč

200 Kč

500 Kč

TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění

měsíčně

25 Kč

25 Kč

25 Kč

TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění
(pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

měsíčně

SAFE Basic – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě
nebo odcizení – pojistné plnění 30 000 Kč

měsíčně

30 Kč

SAFE Plus – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě
nebo odcizení – pojistné plnění 50 000 Kč

měsíčně

40 Kč

Concierge – osobní asistenční služby

měsíčně

–

Pojištění1)
bez poplatku

60 Kč

70 Kč

70 Kč

bez poplatku

bez poplatku

Transakce
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí

bez poplatku

Výběr hotovosti kartou
– z bankomatu skupiny UniCredit v ČR a v zahraničí

5 Kč

– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí

100 Kč + 0,5 % z částky

Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou
v obchodech v ČR

bez poplatku

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank
v tuzemsku a zahraničí

100 Kč + 0,5 % z částky

Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu
UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR

bez poplatku

Doplňkové služby
Priority Pass

ročně

–

–

500 Kč

Použití karty Priority Pass

–

–

27 USD/vstup 1 osoby

Vydání náhradní karty Priority Pass

–

–

200 Kč

Duplikát dokladu vystaveného při návštěvě VIP salonku

–

–

50 Kč + DPH

Nouzové služby
Blokace karty

bez poplatku

Vydání nové karty za ztracenou nebo odcizenou

200 Kč

Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Odeslání vydané karty do zahraničí

podle skutečných nákladů

Ostatní služby
Speciální výpis transakcí debetní kartou k účtu
zaslaný poštou
Výpis transakcí debetní kartou k účtu v Online Banking

měsíčně

30 Kč2)
bez poplatku

Změna limitu čerpání ke kartě

100 Kč2)

Změna v nastavení účtů připojených ke kartě

100 Kč2)

Opětovné vydání a zaslání PIN

100 Kč2)

Vydání duplikátu karty

200 Kč2)

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta

podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou

Cena pojištění je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

1)

Neplatí pro karty zapojené do U konta PREMIUM.

2)
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13.3 Kreditní karty

Platební karta
Visa Electron AXA
s úvěrovým limitem

Agip
MasterCard

Správa karty
Vydání karty

měsíčně

bez poplatku

Správa kartového účtu
– 1.–12. měsíc

měsíčně

bez poplatku

–

– od 13. měsíce – celkový bezhotovostní obrat v daném zúčtovacím období ≥ 3 000 Kč

měsíčně

bez poplatku

–

– od 13. měsíce – celkový bezhotovostní obrat v daném zúčtovacím období < 3 000 Kč

měsíčně

30 Kč

–

– celkový bezhotovostní obrat v daném zúčtovacím období ≥ 3 000 Kč

měsíčně

–

bez poplatku

– celkový bezhotovostní obrat v daném zúčtovacím období < 3 000 Kč

měsíčně

Dodatková karta

–

40 Kč

–

bez poplatku

Pojištění1)
TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění

měsíčně

–

bez poplatku

TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění
(pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

měsíčně

–

60 Kč

2)

TRAVEL AXA Základní – cestovní pojištění

měsíčně

25 Kč

–

TRAVEL AXA Komplet – cestovní pojištění2)

měsíčně

40 Kč

–

CREDIT Basic – pojištění úvěrového rizika

měsíčně

0,14 % z úvěrového rámce měsíčně

CREDIT Plus – pojištění úvěrového rizika

měsíčně

0,30 % z úvěrového rámce měsíčně

SAFE Basic – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo
odcizení – pojistné plnění 30 000 Kč

měsíčně

30 Kč

SAFE Plus – pojištění zneužití karty při její ztrátě nebo
odcizení – pojistné plnění 50 000 Kč

měsíčně

40 Kč

Transakce
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí

bez poplatku

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit v zahraničí

49 Kč + 1 % z částky

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

100 Kč + 0,5 % z částky

Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR

19 Kč

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí

100 Kč + 0,5 % z částky

Převodní poplatek za konverzi měn

0,5 % z částky

–

Doplňkové služby
Priority Pass

–

500 Kč

Použití karty Priority Pass

–

27 USD/vstup 1 osoby

Vydání náhradní karty Priority Pass

–

Zavolej a zaplať

ročně

200 Kč
99 Kč

Ostatní služby
Výpis z účtu kreditní karty elektronický (prostřednictvím elektronického bankovnictví)
Zaslání výpisu transakcí z karty poštou

bez poplatku
20 Kč

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok

50 Kč

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky

300 Kč

Zvýšení kreditního limitu

bez poplatku

Online Banking s připojenou kreditní kartou (bez účtu)

bez poplatku

Předčasné vydání obnovené karty

200 Kč

Vydání duplikátu karty

200 Kč

Opětovné vydání a zaslání PIN
Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta

100 Kč
podle skutečných nákladů

Nouzové služby
Blokace karty

bez poplatku

Vydání nové karty za ztracenou nebo odcizenou

200 Kč

Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů)

650 Kč

Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů)
Odeslání vydané karty do zahraničí

650 Kč
podle skutečných nákladů

Sankční poplatky
Překročení úvěrového limitu v účetním období

300 Kč

Oznámení o neuhrazení dlužné částky (pro částky po splatnosti do 1000 Kč)3)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky3)

150 Kč

Cena pojištění je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

1)

Cena pojištění TRAVEL AXA je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

2)

Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

3)
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13.4 Účty a depozita
Spořicí účet S-konto (platí pro účty otevřené do 2. 11. 2007)
Vedení spořicího účtu – zahrnuje hotovostní transakce v měně účtu

bez poplatku

Spořicí účet PLUS (platí pro účty otevřené do 14. 3. 2011)
Vedení spořicího účtu

bez poplatku

Vystavení duplikátu spořicí knížky

100 Kč

Vkladní knížky (platí pro knížky otevřené do 2. 11. 2007)
Vedení vkladní knížky – zahrnuje hotovostní transakce v měně vkladní knížky

bez poplatku

Vystavení duplikátu vkladní knížky

100 Kč

Zrušení vkladní knížky

bez poplatku

Spořicí účet MULTI konto
Vedení produktu měsíčně

250 Kč1)

1 embosovaná debetní karta bez cestovního pojištění

bez poplatku

Neomezený počet výběrů z bankomatů UniCredit v ČR nebo zahraničí

bez poplatku

Online Banking a Smart Banking – měsíční užívání

bez poplatku

SMS klíč – nastavení a inicializace

bez poplatku

SMS klíč – používání (cena za sms)

bez poplatku

Tuzemské příchozí platby

bez poplatku

5 odchozích standardních tuzemských plateb zadaných elektronicky

bez poplatku

Kontokorentní úvěr – poskytnutí, správa a vedení

bez poplatku

Ostatní služby

viz standardní poplatky

Pro klienty bývalé AXA Bank je vedení Spořicího účtu MULTI konto zdarma.

1)

13.5 Úvěry
13.5.1 Spotřebitelské úvěry

PRESTO Půjčka
MAXI

Spotřebitelský
úvěr Individual

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

Studentská
půjčka

bez poplatku

Poskytnutí úvěru
Správa a vedení úvěru

1 % z poskytnuté částky,
min. 3 000 Kč

1 500 Kč

bez poplatku

bez poplatku2)

bez poplatku1),2)

bez poplatku2)

–

bez poplatku

měsíčně

Pokyn k odkladu splátek v souladu s úvěrovou smlouvou

bez poplatku

Mimořádná splátka včetně vyhotovení nové tabulky umoření

bez poplatku

Předčasné splacení úvěru

bez poplatku

Vyhotovení tabulky umoření

bez poplatku

Změna smluvní dokumentace/podmínek z podnětu
klienta – ostatní změny podmínek

5 000 Kč

Ostatní služby
Vystavení mimořádného potvrzení na žádost klienta

500 Kč

Oznámení o neuhrazení dlužné částky (pro částky po splatnosti do 1000 Kč)3)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky

150 Kč

3)

Na spotřebitelské úvěry sjednané před 1. 4. 2012 (netýká se PRESTO Půjčky) se i nadále vztahuje poplatek za Správu a vedení úvěru ve výši 50 Kč měsíčně.

1)

Na spotřebitelské úvěry včetně PRESTO Půjčky sjednané před 24. 3. 2014 se i nadále vztahuje poplatek za Správu a vedení úvěru ve výši 150 Kč měsíčně a u Studentské půjčky ve výši 50 Kč měsíčně.

2)

Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

3)

Tabulka pokračuje na následující straně.
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13.5.2 Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry
s variabilní úrokovou
sazbou PŘEVRATNÁ
hypotéka

Hypoteční úvěry
s fixní úrokovou sazbou

Poskytnutí úvěru
Poskytnutí úvěru – refinancování
Správa a vedení úvěru

měsíčně

Administrace státního příspěvku k hypotečnímu úvěru

měsíčně

Čerpání úvěru
Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva
do katastru nemovitostí

FLEXI

PLUS

2 500 Kč

–

bez poplatku

–

200 Kč1)

bez poplatku
50 Kč

1. čerpání bez poplatku,
2. a další čerpání 500 Kč2)

–

1 500 Kč

–

Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků pro daňové účely

bez poplatku

Vystavení mimořádného potvrzení o výši zaplacených úroků pro
daňové účely na žádost klienta

500 Kč

Zaslání oznámení banky při ukončení úrokového období

bez poplatku
2 000 Kč , ke dni refixu bez poplatku3)
3)

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – změna splátkového
plánu po předčasné/mimořádné splátce

účelně vynaložené náklady banky s případnými
limity a výjimkami dle zákona č. 257/2016 Sb.4)

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – ostatní změny
splátkového plánu

2 000 Kč

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – ostatní změny
podmínek

5 000 Kč

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – dodatečné sjednání
úvěrového pojištění schopnosti splácet

bez poplatku

bez poplatku

Kompenzační poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání5)
Kompenzační poplatek z nečerpané částky úvěru6)

bez poplatku

0,3 %

bez poplatku

bez poplatku

(Klientská sazba –
Diskontní sazba),
min. 1%7)

bez poplatku

kompenzační
poplatek 5 %3) 8),
ke dni refixu bez
poplatku3)
bez poplatku

Předčasná/mimořádná splátka

účelně vynaložené
náklady banky
s případnými limity
a výjimkami
dle zákona
č. 257/2016 Sb.4)

bez poplatku

účelně vynaložené náklady banky3)

Nastolení splatnosti úvěru či jeho části z důvodu
neplnění smluvních podmínek

účelně vynaložené náklady banky s případnými
limity a výjimkami dle zákona č. 257/2016 Sb.4)

bez poplatku

Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti
– bytová jednotka v krajském městě (účel refinancování a koupě) – expresní
vyhodnocení

bez poplatku

– bytová jednotka, pozemek

3 700 Kč9)

– rodinný dům, objekt individuální rekreace, ostatní objekty

4 900 Kč9)

Ostatní služby
Úkony nad rámec standardních služeb

250 Kč za každých započatých 30 minut

Oznámení o neuhrazení dlužné částky (pro částky po splatnosti do 1000 Kč)

30 Kč

Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky10)

150 Kč

10)

Zajištění výmazu zástavního práva

500 Kč za úkon + 1 000 Kč správní poplatek

Cena se neuplatňuje u úvěrů sjednaných v období od 19. 3. 2013 do odvolání a u úvěrů, u kterých v tomto období došlo ke změně fixní úrokové sazby. Cena se neuplatňuje do splacení úvěru.
2)
Týká se pouze úvěrů sjednaných od 1. 7. 2014. Čerpání na více účtů v rámci jedoho dne je bráno jako 1 čerpání.
3)
Vztahuje se na úvěrové smlouvy uzavřené před 1. 12. 2016, pokud u nich po tomto datu nedošlo k refixu.
4)
Vztahuje se na úvěrové smlouvy uzavřené po 1. 12. 2016 a na smlouvy uzavřené před 1. 12. 2016 ode dne, kdy u nich po tomto datu došlo k refixu.
5)
Poplatek se počítá z částky, u které se prodlužuje čerpání, za každý započatý měsíc, o který se čerpání prodlužuje.
6)
Poplatek se počítá z nedočerpané částky úvěru za každý započatý rok od data ukončení čerpání do data refixu sazby. Netýká se nedočerpané části úvěru ve výši 20% u účelu výstavba/rekonstrukce
7)
Klientská sazba je sazba uvedená v úvěrové smlouvě. Diskontní sazba je sazba vyhlašovaná ČNB a lze ji najít na www.cnb.cz.
8)
Poplatek se počítá z částky předčasné/mimořádné splátky za každý započatý rok od data úhrady předčasné/mimořádné splátky do posledního dne platnosti stávající fixní úrokové sazby.
9)
Nebude-li moci zpracovatel vyhodnotit rizika spojená se zástavou nemovitosti kvůli její nevhodnosti, bude z této částky odečten poplatek 800 Kč za vynaložené náklady.
10)
Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.
1)
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13.6 Ostatní
Přímé bankovnictví

Telebanking – telefonické bankovnictví

Zřízení a užívání produktu
Zřízení
Měsíční užívání
Zrušení

bez poplatku
70 Kč
bez poplatku

Ostatní poplatky
Zaslání informační SMS zprávy1)
Zaslání informační e-mailové zprávy

1,90 Kč
bez poplatku

Nástroje pro přihlášení a podepisování transakcí:
Online Banking klíč (token v mobilu)

bez poplatku

SMS klíč – používání (cena za SMS)

1,50 Kč

Token (kalkulačka) – předání a inicializace

490 Kč

Změna nastavení uživatele

bez poplatku

Blokace/odblokace přístupu uživatele k produktům přímého bankovnictví

bez poplatku

SMS zprávy zdarma v rámci kont se vztahují pouze na informační SMS zprávy.

1)

14. Ostatní služby
Obstarání bankovní nebo hospodářské informace
Poskytnutí bankovní informace o klientovi
Poskytnutí informací pro potřeby auditorských firem
Potvrzení vystavené na žádost klienta
Faxová zpráva zaslaná na vyžádání klienta
Přijímání platebních příkazů na základě faxové dohody

1 000 Kč + DPH1)
250 Kč + DPH
2 000 Kč + DPH
min. 100 Kč, max. 1 500 Kč + DPH
60 Kč za stránku + DPH
1 000 Kč měsíčně

Vyhotovení kopie bankovního dokladu (mimo výpis z účtu):
– doklad do 2 let

100 Kč za stránku + DPH

– doklad starší než 2 roky

300 Kč za stránku + DPH

Zvláštní služby požadované klienty nebo dodatečné práce nezaviněné bankou

max. 200 Kč/15 minut2)

Kromě poplatku jsou klientovi přeúčtovány veškeré reálné výlohy banky spojené s obstaráním informace.

1)

V případě, že služby nejsou součástí finančních činností, účtuje banka DPH.

2)

Tento Sazebník poplatků se neuplatní pro smluvní vztahy mezi klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v případě uzavření smlouvy
s UniCredit Bank Slovakia, a.s. anebo prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočky zahraniční banky ve Slovenské republice.
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