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Úvodní jednání s klientem –
diagnóza potřeb klienta

Navštivte pobočku, kde si po posouzení vašich
individuálních potřeb vyberete vhodný typ
KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU včetně získání
informací o výhodách spojených se zřízením
účtu/konta.
Pokud chcete úvěr vyřídit rychleji,
doporučujeme si přinést tyto doklady:
• občanský průkaz a v některých případech druhý doklad
totožnosti (cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz
nebo zbrojní pas)
• pokud jste cizinec, tak přineste cestovní pas nebo
identifikační kartu občana EU spolu s dokladem
opravňujícím k pobytu v ČR
• smlouvu / aktuální výpis z účtu ke stávajícímu
kontokorentu (platí pouze pro převedení kontokorentu)

Typy kontokorentů:
• Kontokorent – je pohotová rezerva
na Vašem účtu, kterou máte kdykoliv
k dispozici. Umožňuje Vám překlenout
nenadálé finanční potřeby.
• Převedení kontokorentního úvěru –
možnost převedení stávajícího limitu nebo
kontokorentu od jiného poskytovatele
do UCB (možnost převést jeden i více
kontokorentů do jednoho).

Kontokorentní úvěr je úročen pohyblivou
úrokovou sazbou vyhlašovanou bankou,
jejíž případnou změnu Vám banka oznámí
v přiměřeném předstihu před nabytím její
účinnosti. Aktuální přehled úrokových sazeb
zde. Přehled poplatků naleznete zde.

Náš tip:
Využijte možnost získání finanční rezervy
až do výše 150 000 Kč, kdykoliv
budete potřebovat.
Máte kontokorent v jiné bance? Převeďte si
jej k nám.

Další krok >>
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Podání žádosti o úvěr

Na základě toho, co konkrétně potřebujete,
po posouzení vašich stávajících příjmů
a výdajů a po předložení výše uvedených
dokladů potřebných pro začátek zpracování
úvěru s Vámi sepíšeme Žádost o poskytnutí
kontokorentního úvěru. Na základě Vašeho
souhlasu nahlédneme do úvěrových registrů.
Po vyhodnocení dotazu do registrů zpracujeme
Vaši žádost o úvěr.

Pohled klienta:
• Předložím potřebné doklady pro zpracování
Žádosti o poskytnutí kontokorentního úvěru,
kterou v bance podepíši.

Banka neposkytuje radu podle § 85 odst. 1
zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru.

<< Krok zpět

Další krok >>
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Posouzení úvěru

Může se stát, že budeme pro posouzení
úvěru vyžadovat další dokumenty. O výsledku
posouzení žádosti Vás budeme informovat.

Pohled klienta:
• Doplním bance informace a doklady, o které
mě požádá, jinak nemůže posouzení dále
pokračovat. Počkám na výsledek posouzení
úvěru.

<< Krok zpět

Další krok >>
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Smluvní dokumentace

Pokud bude Vaše žádost schválena:
• předložíme Vám a náležitě vysvětlíme
předsmluvní informace
• předložíme Vám návrh smlouvy
• předáme Vám Obecné obchodní podmínky
včetně Produktových obchodních podmínek
a Sazebníku
• v případě převedení kontokorentního úvěru
vyhotovíme dokumentaci k refinancovanému
kontokorentu

Pohled klienta:
• Ujistím se, že rozumím celému obsahu
smluvních dokumentů, zejména informacím
o výši úrokové sazby a době splatnosti úvěru
apod., případně požádám o vysvětlení.
• Nabídku si rozmyslím – mám na to 5 dní.
• Všechny dokumenty podepíši.

<< Krok zpět

Další krok >>
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Čerpání úvěru

Okamžik doručení podepsané smluvní dokumentace je považován za akceptaci Žádosti o poskytnutí
kontokorentního úvěru a zahájení smluvního vztahu. Můžete tak začít čerpat kontokorentní úvěr.
Záleží pouze na Vás, zda se rozhodnete kontokorent čerpat. Čerpat můžete hotovostně i bezhotovostně,
přímo z Vašeho účtu/konta.

<< Krok zpět

