PRODUKTOVÝ LIST
PRESTO PŮJČKA NA COKOLIV S ÚROKOVOU SAZBOU
ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ JEN 3,89 % p. a. PRO KAŽDÉHO
POPIS PRODUKTU
Neúčelový spotřebitelský úvěr pro financování libovolných osobních potřeb.
Díky odměně za řádné splácení si snížíte celkové náklady na PRESTO Půjčku a získáte úrokovou
sazbu jen 3,89 % p. a. pro každého.

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
Všem občanům ČR a cizincům s trvalým pobytem v ČR, s českým rodným číslem a příjmem z ČR
(v případě zaměstnaneckého poměru nesmí být žadatel ve zkušební ani výpovědní lhůtě).

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO KLIENTA?
• Vynikající půjčka na trhu s úrokovou sazbou jen 3,89 % p. a. za řádné splácení pro každého.
Odměna za řádné splácení půjčky platí u půjčky s dobou splatnosti 76, 96 nebo 120 měsíců
(předčasná splátka bankou po 60, 72 nebo 84 měsících), viz tabulka na další straně, při řádném
splácení a neuskutečnění předčasného splacení celé ani části půjčky.
• Flexibilita – sami si zvolíte datum splácení a výši splátky.
• Rychlé a snadné řešení – čerpání okamžitě po podpisu smlouvy přímo na váš účet.
• Jistota – pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika, které vás ochrání v případě
nečekaných životních situací. Pokrývá kromě hlavních rizik (smrt a trvalá invalidita III. stupně)
i jedno z dalších volitelných rizik: ztrátu zaměstnání, pracovní neschopnost, hospitalizaci.
• Odložení splátky – možnost až 5× odložit splátku (nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku).

PARAMETRY PRODUKTU
• Výše a měna úvěru – 20 000 Kč až 1 000 000 Kč
• Doba splatnosti – až 120 měsíců
• Forma splácení – anuitní splátky, možnost výběru dne splátky (5.–25. den v měsíci)
• Spolužadatel – nad 300 000 Kč může být vyžadován spolužadatel a při částce nad 600 000 Kč
je spolužadatel vyžadován vždy
Pozn.: V případě SJM je spolužadatel vyžadován vždy u částky nad 300 000 Kč.

JAK ZÍSKÁTE ODMĚNU?
• Odměna bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky na cokoliv s dobou trvání 60,
72 nebo 84 měsíců.
• Nebude provedeno předčasné splacení celé ani části půjčky.
• Během trvání úvěru nedojde k prodlení s úhradou a úvěr bude bezproblémově splácen.
měsíce
doba splácení při řádném splácení

60

72

84

doba splácení bez řádného splácení

76

96

120

JE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÍSKÁNÍ ODMĚNY ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ SNADNÉ?
ANO, nehodláme vás nachytat, i když se zpozdíte s placením třeba o jeden den.
Co stačí k přiznání odměny:
• pravidelné splácení úvěru bez předčasné splátky
• žádné prodlení splátky delší než 29 dní
• prodlení s úhradou splátky maximálně 3× 6–29 dní (tzn. ani při 5denním zpoždění dokonce
i každé splátky nepřicházíte o odměnu)
NAVÍC: Klienta ihned kontaktujeme prostřednictvím SMS, telefonu, později i dopisem, aby měl
možnost včas zareagovat a splátku uhradit, a tak odměnu neztratit!

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ?
• Minimální věk 18 let
• Projít schvalovacím procesem banky

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Platný občanský průkaz
• Potvrzení o výši příjmu nebo výpisy z účtu nebo daňové přiznání
• V případě vypořádaného nebo zúženého společného jmění manželů potvrzující doklad

POPLATKY ZA PRODUKT
• Jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč
• Správa a vedení úvěru zdarma

KDE LZE PRODUKT ZÍSKAT?
• Všechny pobočky UniCredit Bank
• Franšízová obchodní místa UniCredit Bank Expres

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PRESTO PŮJČKY
INFO

• Chci si půjčit
250 000 Kč
• Celková výše úvěru
251 500 Kč
– Poplatek za poskytnutí úvěru
1 500 Kč
• Doba trvání úvěru
96 měsíců (při nedodržení podmínek řádného splácení)
• Úroková sazba
10,78 % p. a. (při nedodržení podmínek řádného splácení)
• Výše měsíční splátky
3 921 Kč
• Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
11,50 % (při nedodržení podmínek řádného splácení)
• Celková splatná částka	379 041 Kč, při řádném splácení 282 312 Kč,
což odpovídá úrokové sazbě ve výši 3,89 % p. a.
Při řádném splácení bude odměna realizována formou předčasné splátky bankou s tím, že doba
splácení bude jen 72 měsíců, úroková sazba 3,89 % p. a., RPSN 4,52 % a celková částka splatná
spotřebitelem 282 312 Kč. Výše měsíční splátky se nemění. Bližší podmínky odměny najdete
v úvěrové smlouvě.
Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů a PRESTO
Půjčku na cokoliv pro jakoukoliv výši úvěru s dobou splatnosti 76, 96 nebo 120 měsíců (předčasná
splátka bankou po 60, 72 nebo 84 měsících), při řádném splácení klientem a neuskutečnění
předčasného splacení celé ani části půjčky.
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Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

