PRODUKTOVÝ LIST
VISA BUSINESS STANDARD

Účinnosť od 20. 8. 2020

POPIS PRODUKTU
•

Medzinárodná debetná platobná karta Visa vám poskytuje možnosť platenia
pohodlne a bezpečne doma aj v zahraničí.

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
•

Fyzické osoby a podnikatelia, rezidenti a nerezidenti, vo veku od 18 rokov.

AKÉ SÚ VÝHODY PRE KLIENTA?
Výhody pre klienta:
• vydanie a vedenie karty zadarmo v rámci vybraných balíkov služieb a/alebo
za nízky poplatok v prípade individuálneho dojednania karty
• výbery hotovosti zo všetkých bankomatov v SR a v zahraničí zadarmo
v prípade zapojenia karty do balíkov služieb a splnenia podmienok
• zmenu PIN-u je možné urobiť vo všetkých bankomatoch UniCredit SR
a bankomatoch ostatných bánk v SR, ktoré túto funkcionalitu umožňujú
• zasielanie e-mailov a SMS notifikácií o kartových transakciách
• informácie o karte cez Online Banking
• možnosť vydania náhradnej karty v prípade poškodenia plastu karty
• zníženie rizika pri manipulácii s hotovosťou
• umožňuje úhradu faktúr a dobíjanie mobilného telefónu
Použitie na celom svete:
• výber hotovosti z bankomatov a v pobočkách bánk
• bezhotovostné platby za tovar alebo služby prostredníctvom POS terminálov,
MO/TO (telefonické/faxové) transakcií
• úhrada faktúr a dobíjanie kreditu mobilného telefónu (Orange, Telekom, O2)
• platby cez internet zabezpečené 3D Secure
• bezkontaktné platby (do 50 € bez nutnosti zadávania PIN-u)

PARAMETRE PRODUKTU
Parametre produktu:
• medzinárodná platobná karta
• na karte sa nachádzajú magnetický prúžok a čip – bezpečnosť kartových transakcií
primárne zadaním bezpečnostného PIN-u
• internetové transakcie zabezpečené prostredníctvom 3D Secure kódu
Limity:
• karta má denné limity, ktoré sa vždy o 24.00 hod. obnovujú
• celkový limit vždy zahrňuje limit pre hotovostné a pre všetky ostatné typy transakcií
Odporúčané denné limity:
• pre výber hotovosti z bankomatu		
• pre platbu u obchodníka			
• pre bezkontaktnú platbu bez PIN-u
• pre bezkontaktnú platbu s PIN-om		
• pre platbu na internete			
• automatická obnova karty			

1 000 €
1 650 €
50 €/1 platba, max.120 €/deň
1 650 €
300 €
ÁNO

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
•
•
•
•
•
•

cestovné poistenie Allianz pre držiteľa karty aj rodinných príslušníkov
zmena PIN kódu cez bankomat
informácie o disponibilnom zostatku na účet cez bankomat
možnosť vystaviť 1 platobnú kartu k viacerým účtom
informácie o karte cez Online Banking
e-mail/SMS notifikácie o platbách kartou

AKÉ SÚ PODMIENKY NA ZÍSKANIE?
•
•
•

osoba staršia ako 18 rokov
súhlas majiteľa účtu
účet vedený v banke

AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ?
•

občiansky preukaz a/alebo iný doklad totožnosti

POPLATKY ZA PRODUKT
•
•

vydanie karty 7 €/ročne
ostatné poplatky súvisiace s kartami podľa aktuálneho cenníka

KDE JE MOŽNÉ PRODUKT ZÍSKAŤ?
•

vo všetkých pobočkách UniCredit Bank

Tieto informácie slúžia len na informačné účely a nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy.

