Sdělení informací
o poplatcích

Jak na to?

Kliknutím na vybraný dokument v interaktivním
Obsahu se dostanete ke konkrétnímu dokumentu,
o který máte zájem.

Tip

Pokud budete chtít vytisknout kterýkoliv dokument,
zkontrolujte, zda máte v nastavení tisku označeny
pouze stránky, které jsou pro vás relevantní.

Obsah

U konto
U konto TANDEM
U konto PREMIUM
Dětské konto
Spořicí účet PRIMA
Unikátní spoření
Běžný účet
Základní platební účet
Technický účet

U konto

« zpět na obsah

Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: U konto
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
U konto
15 – 26 let

měsíčně
celkový roční poplatek

0 Kč
0 Kč

27 let a více

měsíčně
Při splnění podmínky bezhotovostního
kreditního obratu na účtech v rámci konta
ve výši minimálně 12.000 Kč/měsíc
celkový roční poplatek

0 Kč

měsíčně
Při nesplnění výše uvedené podmínky
celkový roční poplatek

Zahrnuje
balíček
sestávajíci z:

0 Kč
199 Kč
2.388 Kč

služeb
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-

Vedení účtu v Kč

-

Vedení 1 účtu v cizí měně

-

Měsíční výpis prostřednictvím
internetového bankovnictví

-

Poskytnutí, správa a vedení
kontokorentního úvěru na
běžném účtu

-

Poskytnutí debetní karty –
embosované bez cestovního
pojištění

-

Internetové bankovnictví –
Online Banking a Smart
Banking

-

Online Banking klíč
(token v mobilu)

-

Tuzemské trvalé příkazy –
zadání, změna, zrušení
elektronicky

-

Tuzemské trvalé příkazy –
zadání na papírovém
formuláři

-

Odchozí úhrady na základě
tuzemského trvalého příkazu
v rámci banky i do jiné banky

-

Inkaso – zadání, změny a
zrušení souhlasu elektronicky

-

Inkaso – zadání souhlasu na
papírovém formuláři

-

Odchozí úhrady na základě
inkasa v rámci banky i do jiné
banky

-

Tuzemské příchozí úhrady v
rámci banky i z jiné banky

-

Tuzemské odchozí úhrady
standardní pořízené
elektronicky v rámci banky i
do jiné banky

-

Vklady hotovosti v Kč na na
účty vedené v Kč na pobočce
banky
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-

Výběry hotovosti kartou z
bankomatů všech
provozovatelů v ČR i v
zahraničí

Služby nad rámec tohoto počtu
jsou účtovány odděleně.

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Europlatba

200 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z 0,9 %, min. 200,
jiné banky
max. 1 500 Kč

Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

Bez poplatku

Europlatba zadaná elektronicky
Europlatba
formuláři

zadaná

na

250 Kč

papírovém

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč
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Trvalý příkaz

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři

250 Kč + 300
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky

30 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

30 Kč + 200 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

–

zadání,

30 Kč

Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

zadání,

150 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč
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Inkaso

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

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

Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

0 Kč

Poskytnutí úvěru

0 Kč

Správa a vedení úvěru - měsíčně
celkový roční poplatek

0 Kč
0 Kč

Ostatní služby
Poskytnutí debetní karty

Debit MasterCard Gold - ročně
Expresní poskytnutí debetní karty

Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

3 000 Kč
650 Kč
1,90 Kč

poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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U konto TANDEM
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: U konto TANDEM
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
U konto TANDEM
měsíčně
Při splnění podmínky bezhotovostního
kreditního obratu na účtech vedených v
rámci U konta TANDEM u obou klientů
spojených vazbou TANDEM ve výši
minimálně 12.000 Kč/měsíc
celkový roční poplatek

27 let a více

měsíčně
Při nesplnění výše uvedené podmínky
celkový roční poplatek
Zahrnuje
balíček
sestávajíci z:
-

0 Kč

0 Kč
199 Kč
2.388 Kč

služeb

Vedení účtu v Kč
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-

Vedení 1 účtu v cizí měně

-

Měsíční výpis prostřednictvím
internetového bankovnictví

-

Poskytnutí, správa a vedení
kontokorentního úvěru na
běžném účtu

-

Poskytnutí debetní karty –
embosované bez cestovního
pojištění

-

Internetové bankovnictví –
Online Banking a Smart
Banking

-

Online Banking klíč
(token v mobilu)

-

Tuzemské trvalé příkazy –
zadání, změna, zrušení
elektronicky

-

Tuzemské trvalé příkazy –
zadání na papírovém
formuláři

-

Odchozí úhrady na základě
tuzemského trvalého příkazu
v rámci banky i do jiné banky

-

Inkaso – zadání, změny a
zrušení souhlasu elektronicky

-

Inkaso – zadání souhlasu na
papírovém formuláři

-

Odchozí úhrady na základě
inkasa v rámci banky i do jiné
banky

-

Tuzemské příchozí úhrady v
rámci banky i z jiné banky

-

Tuzemské odchozí úhrady
standardní pořízené
elektronicky v rámci banky i
do jiné banky

-

Vklady hotovosti v Kč na na
účty vedené v Kč na pobočce
banky

-

Výběry hotovosti kartou z
bankomatů všech
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provozovatelů v ČR i v
zahraničí
Služby nad rámec tohoto počtu
jsou účtovány odděleně.

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Europlatba

200 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z 0,9 %, min. 200,
jiné banky
max. 1 500 Kč

Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

Bez poplatku

Europlatba zadaná elektronicky
Europlatba
formuláři

zadaná

na

250 Kč

papírovém

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč
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Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři
Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky
Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

Trvalý příkaz

30 Kč

30 Kč + 200 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

–

zadání,

Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

zadání,

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba
Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

Inkaso

250 Kč + 300
Kč

30 Kč
150 Kč
250 Kč

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč
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Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v
Kč

100 Kč

Váber hotovosti v cizí měně z účtu ve
stejné měně

1 %, min. 100
Kč

Výběr hotovosti z účtu v jiné měně

1 %, min. 100
Kč

Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

0 Kč

Poskytnutí úvěru

0 Kč

Správa a vedení úvěru - měsíčně
celkový roční poplatek

0 Kč
0 Kč

Ostatní služby
Poskytnutí debetní karty

Debit MasterCard Gold - ročně
Expresní poskytnutí debetní karty

Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

3 000 Kč
650 Kč
1,90 Kč

poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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U konto PREMIUM
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: U konto PREMIUM
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
U konto PREMIUM

měsíčně
Při splnění podmínky bezhotovostního
kreditního obratu na účtech v rámci konta
ve výši minimálně 50.000 Kč/měsíc nebo
celkový objem vkladů k poslednímu dni v
měsíci ve výši minimálně 1.000.000 Kč.
celkový roční poplatek
měsíčně
Při nesplnění žádné z výše uvedených
podmínek
celkový roční poplatek

Zahrnuje
balíček
sestávajíci z:
-

0 Kč

0 Kč
499 Kč
5.988 Kč

služeb

Vedení účtu v Kč
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-

Vedení dalších 2 účtů v Kč
nebo cizí měně

-

Měsíční výpis prostřednictvím
internetového bankovnictví

-

Měsíční výpis zaslaný poštou
v ČR

-

Poskytnutí, správa a vedení
kontokorentního úvěru na
běžném účtu

-

Poskytnutí debetní karty –
zlaté embosované s
cestovním pojištěním

-

Poskytnutí debetní karty –
embosované bez cestovního
pojištění

-

Vedení zlaté kreditní karty
nebo kreditní karty Visa
Classic, platební karty Visa
AXA CLUB, Visa AXA
CLUB/Partners

-

Internetové bankovnictví –
Online Banking a Smart
Banking

-

Smart klíč
(token v mobilu)

-

SMS klíč - používání

-

Zaslání informační SMS – 25
zpráv měsíčně zdarma

-

Tuzemské trvalé příkazy –
zadání, změna, zrušení
elektronicky

-

Tuzemské trvalé příkazy –
zadání na papírovém
formuláři

-

Odchozí úhrady na základě
tuzemského trvalého příkazu
v rámci banky i do jiné banky

-

Inkaso – zadání, změny a
zrušení souhlasu elektronicky

-

Inkaso – zadání souhlasu na

2

« zpět na obsah

papírovém formuláři
-

Odchozí úhrady na základě
inkasa v rámci banky i do jiné
banky

-

Tuzemské příchozí úhrady v
rámci banky i z jiné banky

-

Tuzemské odchozí úhrady
standardní elektronicky
zadané v rámci banky i do
jiné banky

-

1 tuzemské odchozí úhrady
standardní zadaná na
papírovém formuláři

-

Vklady hotovosti v Kč na na
účty vedené v Kč na pobočce
banky

-

2 výbery hotovosti v Kč z
účtu vedeného v Kč na
pobočce

-

Výběry hotovosti kartou z
bankomatů všech
provozovatelů v ČR i v
zahraničí

Služby nad rámec tohoto počtu
jsou účtovány odděleně.

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Europlatba

200 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z 0,9 %, min. 200,
jiné banky
max. 1 500 Kč

Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

Bez poplatku

Europlatba zadaná elektronicky

250 Kč
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Europlatba
formuláři

Trvalý příkaz

zadaná

na

papírovém

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři

250 Kč + 300
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky

30 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

30 Kč + 200 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

–

zadání,

30 Kč
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Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

Inkaso

zadání,

150 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

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
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Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

0 Kč

Poskytnutí úvěru

0 Kč

Správa a vedení úvěru - měsíčně
celkový roční poplatek

0 Kč
0 Kč

Expresní poskytnutí debetní karty

650 Kč

Ostatní služby
Poskytnutí debetní karty
Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

1,90 Kč
poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: DĚTSKÉ konto
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
DĚTSKÉ konto
měsíčně
celkový roční poplatek
Zahrnuje
balíček
sestávajíci z:

0 Kč
0 Kč

služeb

-

Vedení účtu v Kč

-

Měsíční výpis prostřednictvím
internetového bankovnictví

-

Poskytnutí 1 debetní karty –
embosované bez cestovního
pojištění

-

Internetové bankovnictví –
Online Banking a Smart

1
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Banking
-

Smart klíč
(token v mobilu)

-

SMS klíč - používání

-

Tuzemské příchozí úhrady v
rámci banky i z jiné banky

-

Vklady hotovosti v Kč na na
účty vedené v Kč na pobočce
banky

-

1 výber hotovosti v Kč z účtu
vedeného v Kč na pobočce

-

Výběry hotovosti kartou z
bankomatů UniCredit v ČR
nebo v zahraničí

Služby nad rámec tohoto počtu
jsou účtovány odděleně.

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Europlatba

200 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z 0,9 %, min. 200,
jiné banky
max. 1 500 Kč

Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

Bez poplatku

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná elektronicky

3 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná elektronicky

6 Kč

Tuzemská expresní
zadaná elektronicky

do

jiné

banky

115 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč
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Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská expresní do jiné
zadaná na papírovém nosiči

300 Kč

banky

Europlatba zadaná elektronicky

250 Kč

papírovém

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři

250 Kč + 300
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky

30 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

30 Kč + 200 Kč

Europlatba
formuláři

zadaná

na

3

« zpět na obsah

Trvalý příkaz

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Tuzemský trvalý příkaz – zadání, změna
elektronicky

0 Kč

Tuzemský rvalý příkaz – zadání, změna
na papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu v rámci banky

3 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu do jiné banky

6 Kč

–

zadání,

30 Kč

Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

zadání,

150 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna
souhlasu elektronicky

0 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna na
papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada za základě v rámci
banky

3 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

Inkaso
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Odchozí úhrada na základě inkasa do
jiné banky

6 Kč

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v
Kč

100 Kč

Výběr hotovosti kartou z bankomatu
ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

Výběr hotovosti kartou z bankomatu
ostatních provozovatelů v zahraničí

100 Kč + 0,5 %
z částky

Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Služba není k dispozici

Ostatní služby
Poskytnutí debetní karty

Debit MasterCard Gold - ročně
Expresní poskytnutí debetní karty

Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

3 000 Kč
650 Kč
1,90 Kč

poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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Spořicí účet PRIMA
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: Spořicí účet PRIMA
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Spořicí účet PRIMA

Zahrnuje
balíček
sestávajíci z:

měsíčně
celkový roční poplatek

0 Kč
0 Kč

služeb

-

Vedení účtu v Kč

-

Měsíční výpis prostřednictvím
internetového bankovnictví

-

Internetové bankovnictví –
Online Banking a Smart
Banking

-

Smart klíč
(token v mobilu)

1
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-

SMS klíč - používání

-

Tuzemské příchozí úhrady v
rámci banky i z jiné banky

-

3 tuzemské odchozí úhrady
standardní zadané
elektronicky nebo provedené
na základě trvalého příkazu v
rámci banky i do jiné banky

-

Vklady hotovosti v Kč na na
účty vedené v Kč na pobočce
banky

Služby nad rámec tohoto počtu
jsou účtovány odděleně.

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Europlatba

200 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z 0,9 %, min. 200,
jiné banky
max. 1 500 Kč

Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

Bez poplatku

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná elektronicky

45 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná elektronicky

45 Kč

Tuzemská expresní
zadaná elektronicky

do

jiné

banky

115 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská expresní do jiné
zadaná na papírovém nosiči

300 Kč

banky
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Europlatba zadaná elektronicky
Europlatba
formuláři

Trvalý příkaz

zadaná

250 Kč

papírovém

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři

250 Kč + 300
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky

30 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

30 Kč + 200 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Tuzemský trvalý příkaz – zadání, změna
elektronicky

0 Kč

na
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Inkaso

Tuzemský rvalý příkaz – zadání, změna
na papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu v rámci banky

45 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu do jiné banky

45 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

–

zadání,

30 Kč

Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

zadání,

150 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna
souhlasu elektronicky

0 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna na
papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada za základě v rámci
banky

45 Kč

Odchozí úhrada na základě inkasa do
jiné banky

45 Kč

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč
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Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v
Kč

100 Kč

Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Služba není k dispozici

Ostatní služby
Poskytnutí debetní karty

Služba není k dispozici

Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

1,90 Kč
poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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Unikátní spoření
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: Unikátní spoření PLUS
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Unikátní spoření PLUS

Zahrnuje
balíček
sestávajíci z:

měsíčně
celkový roční poplatek

0 Kč
0 Kč

služeb

-

Vedení účtu v Kč

-

Měsíční výpis prostřednictvím
internetového bankovnictví

-

Zaslání výpisu poštou v rámci
ČR (1x měsíčně)

-

Internetové bankovnictví –
Online Banking a Smart
Banking

1
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-

Smart klíč
(token v mobilu)

-

SMS klíč - používání

-

Tuzemské příchozí úhrady v
rámci banky i z jiné banky

-

2 tuzemské odchozí úhrady
standardní zadané
elektronicky nebo provedené
na základě trvalého příkazu v
rámci banky i do jiné banky

-

Vklady hotovosti v Kč na na
účty vedené v Kč na pobočce
banky

Služby nad rámec tohoto počtu
jsou účtovány odděleně.

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Europlatba

200 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z 0,9 %, min. 200,
jiné banky
max. 1 500 Kč

Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

Bez poplatku

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná elektronicky

45 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná elektronicky

45 Kč

Tuzemská expresní
zadaná elektronicky

do

jiné

banky

115 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

2
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Tuzemská expresní do jiné
zadaná na papírovém nosiči

banky

Europlatba zadaná elektronicky
Europlatba
formuláři

zadaná

300 Kč

250 Kč

papírovém

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři

250 Kč + 300
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky

30 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

30 Kč + 200 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

na

3
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Trvalý příkaz

Inkaso

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Tuzemský trvalý příkaz – zadání, změna
elektronicky

0 Kč

Tuzemský rvalý příkaz – zadání, změna
na papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu v rámci banky

45 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu do jiné banky

45 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

–

zadání,

30 Kč

Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

zadání,

150 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna
souhlasu elektronicky

0 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna na
papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada za základě v rámci
banky

45 Kč

Odchozí úhrada na základě inkasa do
jiné banky

45 Kč

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč
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Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v
Kč

100 Kč

Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Služba není k dispozici

Ostatní služby
Poskytnutí debetní karty

Služba není k dispoizici

Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

1,90 Kč
poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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Běžný účet
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: Běžný účet
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Běžný účet
Vedení účtu

měsíčně
celkový roční poplatek

50 Kč
600 Kč

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Tuzemská příchozí úhrada v rámci
banky

0 Kč

Tuzemská příchozí úhrada z jiné banky

6 Kč

Europlatba

200 Kč

1
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Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky

0,9 %, min. 200,
max. 1 500 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

0 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná elektronicky

3 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná elektronicky

6 Kč

Tuzemská expresní do jiné banky
zadaná elektronicky

115 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská expresní do jiné banky
zadaná na papírovém nosiči

300 Kč

Europlatba zadaná elektronicky

250 Kč

Europlatba zadaná na papírovém
formuláři

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč
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Trvalý příkaz

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři

250 Kč + 300
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky

30 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

30 Kč + 200 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Tuzemský trvalý příkaz – zadání, změna
elektronicky

0 Kč

Tuzemský rvalý příkaz – zadání, změna
na papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu v rámci banky

3 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu do jiné banky

6 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

–

zadání,

30 Kč

Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

zadání,

150 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč
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Inkaso

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna
souhlasu elektronicky

0 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna na
papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada za základě v rámci
banky

3 Kč

Odchozí úhrada na základě inkasa do
jiné banky

6 Kč

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

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 kartou z bankomatu
skupiny UniCredit v ČR a zahraničí

5 Kč
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Výběr hotovosti kartou z bankomatu
ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

Výběr hotovosti kartou z bankomatu
ostatních provozovatelů v zahraničí

100 Kč + 0,5 %
z částky

Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

0 Kč

Poskytnutí úvěru

200 Kč

Správa a vedení úvěru – měsíčně
celkový roční poplatek

20 Kč
240 Kč

Ostatní služby
Internetové bankovnictví

Online Banking
Zřízení služby
Měsíční užívání
celkový roční poplatek
Smart Banking
Zřízení služby

Poskytnutí debetní karty

70 Kč
840 Kč
0 Kč

Měsíční užívání
celkový roční poplatek

70 Kč
840 Kč

Debit MasterCard - ročně

500 Kč

Debit MasterCard Gold - ročně
Expresní poskytnutí debetní karty
Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

0 Kč

3 000 Kč
650 Kč
1,90 Kč

poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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Základní platební účet
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: Základní platební účet
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Běžný účet
Vedení účtu

měsíčně
celkový roční poplatek

50 Kč
600 Kč

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Tuzemská příchozí úhrada v rámci
banky

0 Kč

Tuzemská příchozí úhrada z jiné banky

6 Kč

Europlatba

200 Kč

1
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Zahraniční příchozí úhrada standardní z 0,9 %, min. 200,
jiné banky
max. 1 500 Kč

Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

0 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná elektronicky

3 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná elektronicky

6 Kč

Tuzemská expresní
zadaná elektronicky

do

jiné

banky

115 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská expresní do jiné
zadaná na papírovém nosiči

300 Kč

banky

Europlatba zadaná elektronicky
Europlatba
formuláři

zadaná

na

250 Kč

papírovém

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč
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Trvalý příkaz

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři

250 Kč + 300
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky

30 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

30 Kč + 200 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Tuzemský trvalý příkaz – zadání, změna
elektronicky

0 Kč

Tuzemský rvalý příkaz – zadání, změna
na papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu v rámci banky

3 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu do jiné banky

6 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

–

zadání,

30 Kč

Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

zadání,

150 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč
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Inkaso

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna
souhlasu elektronicky

0 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna na
papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada za základě v rámci
banky

3 Kč

Odchozí úhrada na základě inkasa do
jiné banky

6 Kč

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

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 kartou z bankomatu
skupiny UniCredit v ČR a zahraničí

5 Kč
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Výběr hotovosti kartou z bankomatu
ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

Výběr hotovosti kartou z bankomatu
ostatních provozovatelů v zahraničí

100 Kč + 0,5 %
z částky

Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

0 Kč

Poskytnutí úvěru

200 Kč

Správa a vedení úvěru – měsíčně
celkový roční poplatek

20 Kč
240 Kč

Ostatní služby
Internetové bankovnictví

Online Banking
Zřízení služby
Měsíční užívání
celkový roční poplatek
Smart Banking
Zřízení služby

Poskytnutí debetní karty

70 Kč
840 Kč
0 Kč

Měsíční užívání
celkový roční poplatek

70 Kč
840 Kč

Debit MasterCard - ročně

500 Kč

Debit MasterCard Gold - ročně
Expresní poskytnutí debetní karty
Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

0 Kč

3 000 Kč
650 Kč
1,90 Kč

poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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Technický účet
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název účtu: Technický účet
Datum: 31.10.2018


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používaní hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Technický účet

Zahrnuje
balíček
sestávajíci z:

měsíčně
celkový roční poplatek

0 Kč
0 Kč

služeb

-

Vedení účtu

-

Tuzemské příchozí úhrady v
rámci banky i z jiné banky

-

Vklady hotovosti na účet

Služby nad rámec tohoto počtu
jsou účtovány odděleně.
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Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada

Europlatba

200 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z 0,9 %, min. 200,
jiné banky
max. 1 500 Kč

Odchozí úhrada

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
jiné banky v částce nižší než minimální
poplatek

50 Kč

Zahraniční příchozí úhrada standardní z
účtu u UniCredit Bank v ČR v jakékoliv
měně nebo příchozí úhrada v Kč či EUR
z účtu vedeného UniCredit Bank na
Slovensku

0 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná elektronicky

3 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná elektronicky

6 Kč

banky

115 Kč

Tuzemská standardní v rámci banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská standardní do jiné banky
zadaná na paírovém nosiči

100 Kč

Tuzemská expresní do jiné
zadaná na papírovém nosiči

300 Kč

Tuzemská expresní
zadaná elektronicky

do

jiné

banky

Europlatba zadaná elektronicky

250 Kč

papírovém

250 + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně zadaná na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
elektronicky

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 800 Kč

Europlatba
formuláři

zadaná

na

2
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Trvalý příkaz

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky z účtu vedeného v Kč i cizí
měně s řízením poplatků „OUR” zadaná
na papírovém formuláři

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč + 300Kč +
800 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná
elektronicky

250 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
do jiné banky v Kč v rámci ČR z účtu
vedeného v cizí měně zadaná na
papírovém formuláři

250 Kč + 300
Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná elektronicky

30 Kč

Zahraniční odchozí úhrada standardní
na účet UniCredit Bank v ČR provedená
v jakékoli měně nebo odchozí úhrada v
Kč či EUR na účet vedený UniCredit
Bank na Slovensku zadaná na
papírovém formuláři

30 Kč + 200 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada do
50.000 EUR včetně

500 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada nad
50.000 EUR

1750 Kč

Tuzemský trvalý příkaz – zadání, změna
elektronicky

0 Kč

Tuzemský rvalý příkaz – zadání, změna
na papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu v rámci banky

3 Kč

Odchozí úhrada na základě trvalého
příkazu do jiné banky

6 Kč

Zahraniční trvalý příkaz
změna elektronicky

–

zadání,

30 Kč

Zahraniční trvalý příkaz –
změna na papírovém formuláři

zadání,

150 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního
trvalého
příkazu
Europlatba

250 Kč
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Inkaso

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky z účtu vedeného v Kč i v cizí
měně

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - do jiné
banky v Kč v rámci ČR z účtu vedeného
v cizí měně

250 Kč

Odchozí
úhrada
na
základě
zahraničního trvalého příkazu - na účet
UniCredit Bank v ČR provedená v
jakékoli měně nebo odchozí úhrada v Kč
či EUR na účet vedený UniCredit Bank
na Slovensku

30 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna
souhlasu elektronicky

0 Kč

Tuzemské inkaso – zadání, změna na
papírovém formuláři

100 Kč

Odchozí úhrada za základě v rámci
banky

3 Kč

Odchozí úhrada na základě inkasa do
jiné banky

6 Kč

SEPA inkaso – zadání, změna, zrušení
souhlasu

100 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce do
50.000 EUR včetně

250 Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu v částce nad
50.000 EUR

0,9 %, min.
250, max 1500
Kč

Odchozí úhrada na základě uznaného
příkazu k SEPA inkasu na účty
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. na Slovensku

30 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

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
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Výběr hotovosti z účtu v jiné měně

1 %, min. 100
Kč

Přečerpání a souvisejíci služby
Kontokorentní úvěr

Služba není k dispozici

Ostatní služby
Internetové bankovnictví

Online Banking
Zřízení služby
Měsíční užívání
celkový roční poplatek
Smart Banking
Zřízení služby
Měsíční užívání
celkový roční poplatek

Poskytnutí debetní karty

70 Kč
840 Kč
0 Kč
70 Kč
840 Kč

Služba není k dispozici

Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

0 Kč

1,90 Kč
poštou v rámci ČR

50 Kč

poštou do zahraničí

50 Kč

k osobnímu převzetí

60 Kč
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