PRODUKTOVÝ LIST
POVOLENÉ PREČERPANIE
A PREVEDENIE POVOLENÉHO PREČERPANIA
POPIS PRODUKTU
•
•
•

Povolené prečerpanie je revolvingový úver, ktorý je poskytnutý za účelom
poskytnutia finančnej rezervy na bežnom účte. Povolené prečerpanie je
možné čerpať podľa vašej potreby. Je vám k dispozícii kedykoľvek v prípade
neplánovaných výdavkov.
UniCredit Bank vám ponúka k vášmu bežnému účtu možnosť poskytnutia okamžitej
počiatočnej rezervy vo výške 99 EUR.
V súčasnosti vám ponúkame aj novú možnosť jednoduchého prevedenia vašich
povolených prečerpaní na U konto do UniCredit Bank.

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
•

Všetkým občanom SR a cudzincom s povolením na trvalý alebo dlhodobý
pobyt v SR vo veku min. 18 rokov

PARAMETRE PRODUKTU
•
•
•
•

Výška limitu 99 – 6 000 EUR
Výška a mena štartovacieho povoleného prečerpania 99 EUR
Forma splácania nepravidelná podľa možnosti klienta
Spolužiadateľ nevyžaduje sa

AKÉ SÚ VÝHODY PRE KLIENTA?
•

•
•
•

Flexibilita – možnosť poskytnutia okamžitej finančnej rezervy vo výške 99 EUR
alebo prevedenia existujúceho povoleného/ých prečerpania/í vo výške,
na ktorú ste boli doposiaľ zvyknutí.
V prípade prevedenia povoleného prečerpania z iného peňažného ústavu máte
po schválení bankou možnosť nastaviť si výšku finančnej rezervy zvýšením,
znížením alebo zachovaním pôvodnej výšky až do 6 000 EUR.
Previesť povolené prečerpanie si môžete aj v prípade, ak ho aktuálne nečerpáte.
Povolené prečerpanie môžete kedykoľvek jednoducho splatiť zaslaním platby
na svoje U konto.
Náklady úveru – úrok platíte len zo skutočne čerpanej výšky úveru, výhodná
úroková sadzba.
Rýchle a jednoduché riešenie – poskytnutie počiatočnej finančnej rezervy 99 EUR
hneď pri otvorení U konta (po schválení bankou).
Otvorením U konta k povolenému prečerpaniu môžete získať účet úplne bez
poplatkov a s možnosťou výberov z bankomatov doma i po celom svete zadarmo*.
Stačí, ak si na U konto každý mesiac budete posielať príjem vo výške aspoň 400 €**.

AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ?
•
•
•

Občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti
Existujúcemu klientovi (občanovi SR) postačuje jeden doklad, a to občiansky preukaz
Prevedenie povolených prečerpaní – výpis z účtu, na ktorom máte doteraz
prečerpanie zriadené alebo zmluvu o zriadení povoleného prečerpania, ktoré
žiadate refinancovať.

POPLATKY
•

Vedenie bežného účtu je v rámci balíka služieb k U kontu (alebo k U kontu
PREMIUM) zadarmo, poskytnutie povoleného prečerpania je v rámci balíka služieb
k U kontu zadarmo.

KDE JE MOŽNÉ POŽIADAŤ O TENTO PRODUKT?
•

Vo všetkých pobočkách UCB

SPÔSOB PREVEDENIA POVOLENÉHO PREČERPANIA
V banke A máte zriadené povolené prečerpanie vo výške 500 EUR a v banke B máte
povolené prečerpanie 1 000 EUR.
V prípade prevedenia oboch povolených prečerpaní si po schválení bankou môžete
u nás zriadiť povolené prečerpanie 1 500 EUR s výhodnou úrokovou sadzbou.

Informácie k výberom z bankomatov – výbery zadarmo sa vzťahujú len na transakcie uskutočnené platobnou
kartou vydanou ku kontu a zapojenou do príslušného balíka služieb. Banka transakcie nespoplatňuje, avšak
prevádzkovatelia bankomatov môžu účtovať svoje vlastné poplatky. Klient je o účtovaní poplatku informovaný
na obrazovke bankomatu a má možnosť transakciu odmietnuť.
V prípade nesplnenia podmienky pre vedenie konta zadarmo je konto spoplatnené v zmysle Cenníka
pre občanov. Do kreditného obratu sa nezapočítavajú prevody medzi účtami jedného klienta, vrátane
prevodov medzi účtami patriacimi do balíka U konto/U konto PREMIUM, medzi účtami účastníkov produktu
U konto TANDEM, kreditné úroky, príjmy z kapitálového majetku, automatická obnova TV, platby z čerpania
úverových produktov, vratky poplatkov, platieb. Produkty a služby využívané nad rámec konta sú spoplatnené
v zmysle Cenníka pre občanov.
Vyššie uvedené informácie slúžia len na informačné účely a nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy.
Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie
príslušnej dokumentácie.

