PRODUKTOVÝ LIST
PRESTO Úver – PREVEDENIE ÚVEROV
POPIS PRODUKTU
•

PRESTO Úver – Prevedenie úverov je účelový spotrebiteľský úver, ktorý ponúka
možnosť refinancovania viacerých úverov (spotrebného úveru, kreditnej karty,
povoleného prečerpania) do jedného výhodnejšieho; s PRESTO Úverom môžete
nielen ušetriť, ale aj získať dodatočné finančné prostriedky

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?
•
•
•
•

flexibilita – sami si zvolíte výšku splátky, vyberiete si z možností zníženia splátky
alebo zachovania existujúcej splátky a získania dodatočných prostriedkov, prípadne
využijete kombináciu oboch možností
rýchle riešenie – výšku úspory vám oznámime v priebehu niekoľkých minút
jednoduché riešenie – banka môže zabezpečiť výpoveď vášho aktuálneho
úveru/úverov a vypočíta zostatkovú sumu istiny, ktorú môže odoslať s cieľom
predčasného splatenia na určený účet
istota – možnosť dojednať poistenie schopnosti splácať úver s voľbou poistného
rizika, ktoré vás ochráni v prípade nečakaných životných situácií

AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ?
•
•

občiansky preukaz
výpis z účtu, z ktorého je daný úver splácaný, alebo zmluvy o úveroch, ktoré žiadate
refinancovať

PARAMETRE PRODUKTU
•
•
•

Výška úveru
Doba splatnosti
Úroková sadzba

•
•

Forma splácania
Spolužiadateľ

650 € až 40 000 €
12 – 96 mesiacov
vo výške 4,9 % p. a. (pri úveroch nad 4 000 €);
pri úveroch do 4 000 € vrátane je úroková sadzba
o 1 % vyššia
mesačne anuitnými splátkami
nad 10 000 € môže byť vyžadovaný spolužiadateľ

POPLATKY ZA PRODUKT
•

poplatok za poskytnutie úveru vo výške 50 €

KDE JE MOŽNÉ PRODUKT ZÍSKAŤ?
•

vo všetkých pobočkách UniCredit Bank

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE JE MOŽNÉ ZISKAŤ
•
•

prostredníctvom Online Bankingu (pre klientov UCB so zriadenou službou)
na www.unicreditshop.sk
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Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku za poskytnutie
úveru vo výške 50 € je 8 050 €, s dobou splácania 96 mesiacov a fixnou úrokovou sadzbou 4,9 % p. a. Výška
mesačnej splátky je 101,52 €, počet mesačných splátok je 96, z toho bude posledná splátka vo výške 126,70 €.
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 5,18 %.
Informácia o úrokovej sadzbe: úroková sadzba 4,9 % p. a. platí pre úvery v sume nad 4 000 €.
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.

