PRODUKTOVÝ LIST
U KONTO

Účinnosť od: 1. 1. 2015

POPIS PRODUKTU
•

pokiaľ sa nechcete obmedzovať v počte transakcií a vo výberoch z bankomatov
a chcete mať neustály prehľad o svojich financiách, vyberte si U konto

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
•

fyzické osoby nepodnikatelia, rezidenti a nerezidenti, vo veku od 15 rokov

AKÉ SÚ VÝHODY PRE KLIENTA?
Pri splnení jednoduchej podmienky je možné získať:
• vedenie konta bez mesačného poplatku
• všetky výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov v SR a zahraničí bez poplatku**
• odoslané SEPA úhrady
– cez Online Banking
– cez Smart Banking             
• všetky odoslané SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom
na prevod zostatku (sweeping) a platby SEPA inkasom
• garancia podmienok na 10 rokov*

PARAMETRE PRODUKTU
V rámci U konta získava klient pri splnení podmienky (pozri Poplatky
za produkt) spravovanie konta zadarmo:
• otvorenie a vedenie bežného účtu v €
• otvorenie a vedenie ďalšieho účtu v cudzej mene
• mesačný výpis z účtu
• poskytnutie, správu, vedenie kontokorentného úveru na účte
pokračovanie na ďalšej strane...

PARAMETRE PRODUKTU (pokračovanie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 platobnú kartu (Debit MasterCard)
Online Banking, Smart Banking
trvalé príkazy, súhlasy s inkasom
všetky výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov v SR a zahraničí**
platby kartou v SR a zahraničí, dobíjanie kreditu mobilných operátorov
cez bankomaty
prijaté SEPA úhrady
všetky odoslané SEPA úhrady:
– cez Online Banking
– cez Smart Banking
všetky SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod
zostatku (sweeping) a platby SEPA inkasom
vklady hotovosti v € v pobočke

Zostatok bežného účtu vedeného v rámci U konta sa úročí v zmysle vyhlásených
Úrokových sadzieb z vkladov – občania.

AKÉ SÚ PODMIENKY NA ZÍSKANIE?
•

vek 15 rokov a viac

AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ?
•
•

doklad totožnosti maloletej osoby a zákonného/-ých zástupcu/-ov
rodný list maloletej osoby

POPLATKY ZA PRODUKT
Na začiatok od nás získavate až 2 mesiace bezplatného vedenia účtu.
V nasledujúcich mesiacoch budete mať U konto zdarma, ak si na účet v rámci U konta
necháte bezhotovostne zasielať minimálne 400 € mesačne.
pokračovanie na ďalšej strane...

POPLATKY ZA PRODUKT (pokračovanie)
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.
Splnenie tejto podmienky sa netýka klientov vo veku 15 – 26 rokov.
Prvé dva mesiace poplatok za spravovanie konta klientovi banka neúčtuje.
V prípade nesplnenia podmienok je klientovi účtovaný mesačný poplatok stanovený
Cenníkom pre občanov, t. j. 8 € + poplatky za všetky elektronické platby, za platby
na základe trvalých príkazov a inkás + poplatky za všetky výbery z bankomatov
všetkých poskytovateľov v SR a zahraničí + poplatky za všetky platby kartou
a dobíjanie kreditu.
* Garancia podmienok
Banka týmto Klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnenie po dobu 10 rokov od
uzatvorenia zmluvy, pokiaľ bude Majiteľ konta spĺňať stanovenú podmienku pre tento
typ produktu. Pri nedodržaní mesačného limitu došlej platby najmenej vo výške 400 €
je konto spoplatnené. Výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti od vývoja miery
inflácie v SR; požadovaná výška minimálneho mesačného príjmu posielaného na účet
sa môže zmeniť v závislosti od vývoja priemernej mzdy v SR.
** Informácie o výberoch z bankomatov – 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.
Produkty a služby využívané nad rámec konta sú spoplatnené podľa príslušných častí
Cenníka pre občanov.

KDE JE MOŽNÉ PRODUKT ZÍSKAŤ?
•
•

vo všetkých pobočkách UniCredit Bank
v e-shope na www.unicreditshop.sk

