PRODUKTOVÝ LIST
SMART BANKING
POPIS PRODUKTU
Smart Banking je jednoduchá aplikácia, s ktorou môžete ovládať svoje účty priamo
v mobile. Ponúka širokú škálu bankových služieb pre SMARTFÓNY:
Funkcie pred prihlásením:
• vyhľadávanie najbližších pobočiek a bankomatov UniCredit Bank
• aktuálny kurzový lístok
• najdôležitejšie kontakty našej banky
• interaktívne demo aplikácie
Funkcie po prihlásení:
• prehľad bežných účtov, platobných kariet, úverov a termínovaných vkladov
• rýchle platby medzi vlastnými účtami aj novými príjemcami
• platby naskenovaním QR kódu, čiarového kódu alebo poukážky
• využitie a správa šablón pre často uskutočňované platby
• splátka kreditnej karty
• správa trvalých príkazov
• najdôležitejšie správy z banky
Súčasťou aplikácie Smart Banking je aj Smart kľúč – funkcia na generovanie kódov
na prihlásenie alebo podpis platieb v Online Bankingu a BusinessNete Professional.

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
•

fyzické osoby nepodnikatelia, podnikatelia a malé firmy, ktorí preferujú moderné
a bezpečné riadenie svojich financií

AKÉ SÚ VÝHODY PRE KLIENTA?
•
•

úspora poplatkov – výhodnejšie poplatky za operácie v porovnaní s transakciami
uskutočňovanými v pobočke
úspora času (cestovanie do banky, vybavovanie záležitostí pri priehradke…)

PRODUKTOVÝ LIST
SMART BANKING
PARAMETRE PRODUKTU
Minimálne technické požadavky pre smartfóny:
• Operačný systém iOS 9 a vyšší
• Operačný systém Android 4.1 a vyšší

AKÉ SÚ PODMIENKY NA ZÍSKANIE?
•
•

bežný účet, karta alebo úver v UniCredit Bank
vlastníctvo podporovaného zariadenia

AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ?
•

doklad totožnosti pri založení bežného účtu alebo Online Bankingu

POPLATKY ZA PRODUKT
•
•

k bežným účtom U konto a U konto PREMIUM je zriadenie a používanie ZADARMO,
mimo bežných účtov je zriadenie ZADARMO a používanie spoplatnené
výška poplatkov za službu mimo bežných účtov a za jednotlivé transakcie je
stanovená dokumentmi, ako sú Cenník bankových služieb pre občanov, Cenník
bankových služieb pre podnikateľov a Cenník bankových služieb pre firmy

KDE JE MOŽNÉ PRODUKT ZÍSKAŤ?
•
•

v Online Bankingu
vo všetkých pobočkách UniCredit Bank

