PRODUKTOVÝ LIST
PRESTO ÚVER - BEZÚČELOVÝ
POPIS PRODUKTU
•

PRESTO Úver – je bezúčelový spotrebiteľský úver určený na financovanie
ľubovoľných osobných potrieb

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
•
•

všetkým občanom SR a cudzincom s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt v SR
aspoň jeden zo žiadateľov o konkrétny úverový produkt musí Banke preukázať
čistý mesačný príjem vo výške min. 280 €, ak parametre úverového produktu
nestanovujú inak

AKÉ SÚ VÝHODY PRE KLIENTA?
•
•
•
•

rýchlosť a jednoduchosť spracovania PRESTO Úveru
úrokové sadzby – možnosť nižších úrokových sadzieb pri poskytnutí vyššej sumy
úveru a dlhšej lehoty splatnosti
istota – možnosť dojednať poistenie schopnosti splácať úver s voľbou poistného
rizika, ktoré vás ochráni v prípade nečakaných životných situácií; pokrýva okrem
hlavných rizík (smrti a trvalej invalidity) jedno z ďalších voliteľných poistení:
nedobrovoľnú nezamestnanosť, hospitalizáciu a práceneschopnosť
otvorením U konta k PRESTO Úveru získate 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 €**

*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.
** 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.

ZĽAVY
•

zľava na úrokovej sadzbe vo výške 2 % p. a. v prípade poistenia schopnosti
splácať úver a zriadenia/vedenia bežného účtu v našej Banke

PARAMETRE PRODUKTU
•
•
•
•

Výška a mena úveru
Doba splatnosti		
Forma splácania		
Spolužiadateľ		

650 – 40 000 €
12 až 96 mesiacov
mesačne anuitnými splátkami
Nad 10 000 € môže byť vyžadovaný spolužiadateľ

AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ?
•
•

občiansky preukaz a ďalší doklad požadovaný Bankou (pre existujúceho klienta
Banky, ktorý je občanom SR, postačuje občiansky preukaz)
doklad preukazujúci súčasnú adresu, napríklad faktúru za telefón, doklad
o zaplatení SIPO alebo výpis z bankového účtu

POPLATKY ZA PRODUKT
•

poplatok za poskytnutie úveru vo výške 50 € (splatný v mesačných splátkach)

KDE JE MOŽNÉ PRODUKT ZÍSKAŤ?
•

vo všetkých pobočkách UniCredit Bank

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ
•
•

prostredníctvom Online Bankingu (pre klientov UCB so zriadenou službou)
na www.unicreditshop.sk

Reprezetatívny príklad: chcem si požičať 7 400 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 243 € za poistenie
schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 8 643 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou
sadzbou 5,4 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 123,79 €, mesačný poplatok za poskytnutie
úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,17 % a celková suma, ktorú splatíte 84
splátkami, je 10 525,66 €.
*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu
a bude využívať konto v UniCredit Bank.
Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie
zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

