PRODUKTOVÝ LIST
KONTOKORENT
POPIS PRODUKTU
• Pohotová finanční rezerva na účtu, kterou máte kdykoliv k dispozici. Umožňuje vám překlenout
nenadálé finanční potřeby. Zasíláním výplaty k nám můžete získat rezervu až 150 000 Kč.

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
• Klientům, kteří mají v UniCredit Bank otevřený účet

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO KLIENTA?
• Snadné získání úvěru – o kontokorentní úvěr k účtu lze žádat bezprostředně po založení účtu
• Díky kontokorentu získáváte pozitivní úvěrovou historii a tím i snazší přístup k úvěru s lepšími
podmínkami (např. hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr)
• Snadná dostupnost úvěru – libovolný způsob čerpání hotovostně i bezhotovostně, splácení úvěru
probíhá automaticky na základě plateb došlých na Váš účet
• Nižší počáteční výše 750 Kč nezatíží možnost získání dalších produktů (např. hypotéky)

PARAMETRY PRODUKTU
• 750 Kč až 150 000 Kč
• Úroková sazba dle aktuálních Úrokových sazeb

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ?
• Minimální věk 18 let
• Účet v UniCredit Bank

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Občanský průkaz
• U cizinců cestovní pas nebo identifikační kartu občana EU spolu s dokladem opravňujícím
k pobytu v ČR

POPLATKY ZA PRODUKT
• Poskytnutí úvěru 200 Kč
• Správa a vedení úvěru 20 Kč
Poskytnutí, správa a vedení úvěru zdarma, v případě sjednání kontokorentu v rámci účtu.
Pokud kontokorent nečerpáte, neplatíte žádné úroky.

KDE LZE PRODUKT ZÍSKAT?
• Všechny pobočky UniCredit Bank
• Franšízová obchodní místa UniCredit Bank Expres
• Partners bankovní služby
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Reprezentativní příklad: Kontokorentní úvěr ve výši 750 Kč sjednaný k Účtu START. Úroková sazba 18 % p. a. Jednorázový
poplatek za sjednání úvěru 0 Kč. Poplatek za vedení úvěru 0 Kč/měs. Poplatek za vedení Účtu START 0 Kč/měs. RPSN
19,60 % p. a. Celková splatná částka 783,75 Kč.
Kontokorentní úvěr se sjednává na dobu neurčitou. Reprezentativní příklad je vypočítán za předpokladu, že doba trvání
úvěru je 3 měsíce.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

