Zoznam služieb viazaných na platobný účet v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
(ďalej „poskytovateľ“)

Štandardizovaná terminológia

Definícia – Delegované nariadenie
Názov služby v terminológii používanej bankou
Komisie (EÚ) 2018/32 z 28. 8. 2017

Vedenie účtu

Mesačný poplatok
Poskytovateľ účtu vedie účet, ktorý vedenie účtu
je určený na použitie zákazníkom. vedenie účtu – mesačný poplatok
vedenie mesačne

Poskytnutie debetnej karty

Poskytovateľ účtu poskytne
zákazníkovi platobnú kartu
spojenú s jeho účtom. Suma
každej transakcie vykonanej
pomocou tejto karty sa odpočíta
priamo a v plnej výške z účtu
zákazníka.

Maestro Bratislavská mestská karta – ročný poplatok
Debit MasterCard – ročný poplatok
Debit MasterCard Gold – ročný poplatok
Bezkontaktná debetná platobná nálepka StickAir – ročný poplatok
Opätovné vydanie karty po strate, krádeži, poškodení
Zrušenie karty
Blokácia karty
Opätovné vytlačenie PIN čísla
Zmena limitu

Prečerpanie

Poskytovateľ účtu a zákazník sa
vopred dohodnú, že v prípade,
ak zákazník na účte nemá žiadne
finančné prostriedky, môže si ich
požičať. V dohode sa stanovuje
maximálna suma, ktorú si môže
požičať, ako aj to, či mu budú
účtované poplatky a úrok.

Povolené prečerpanie
Zriadenie povoleného prečerpania
Vedenie povoleného prečerpania

Úhrada

Poskytovateľ účtu prevedie
finančné prostriedky podľa
pokynov zákazníka z jeho účtu
na iný účet.

SEPA úhrady:
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste
SEPA úhrady mimo EHP:
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste
Úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky v SR v cudzej mene a konverzné:
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste
Úhrady v rámci UniCredit Bank v ČR a v SR:
Odoslané úhrady v mene CZK na účty vedené v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., v Českej republike – zadané na obchodnom
mieste/elektronicky/na základe trvalého príkazu
Cezhraničné platby (nie SEPA):
Odoslané platby do krajín EHP v mene EHP (SHA, OUR) vrátane platieb
v mene EHP do inej banky v SR (SHA, OUR, BEN)
– príkazy predložené na obchodnom mieste
Odoslané platby v EUR mimo krajín EHP. SEPA úhrady mimo krajín EHP.
Odoslané platby v inej mene, ako je mena krajín EHP (SHA, OUR, BEN):
– do krajín mimo EHP
– v rámci krajín EHP
– do inej banky v SR
– príkazy predložené na obchodnom mieste
Odoslané platby na účty do ostatných bánk v rámci skupiny UniCredit Group
(SHA, OUR, BEN) – vrátane Flash payment:
– príkazy predložené na obchodnom mieste
SEPA úhrady:
Odoslané úhrady elektronicky
SEPA úhrady mimo EHP:
Odoslané úhrady – Odoslané úhrady elektronicky
Úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky v SR v cudzej mene a konverzné:
Odoslané úhrady elektronicky
Úhrady v rámci UniCredit Bank v ČR a v SR:
Odoslané úhrady v mene CZK na účty vedené v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., v Českej republike – zadané na obchodnom
mieste/elektronicky/na základe trvalého príkazu
Cezhraničné platby (nie SEPA):
Odoslané platby do krajín EHP v mene EHP (SHA, OUR) vrátane platieb
v mene EHP do inej banky v SR (SHA, OUR, BEN)
– platby odoslané elektronicky

Úhrada

Trvalý príkaz

Poskytovateľ účtu prevedie
finančné prostriedky podľa
pokynov zákazníka z jeho účtu
na iný účet.

Poskytovateľ účtu pravidelne
vykonáva prevody pevne
stanovenej sumy finančných
prostriedkov podľa pokynov
zákazníka z jeho účtu na iný
účet.*)

„Odoslané platby v EUR mimo krajín EHP. SEPA úhrady mimo krajín EHP.
Odoslané platby v inej mene ako je mena krajín EHP (SHA, OUR, BEN):
– do krajín mimo EHP
– v rámci krajín EHP
– do inej banky v SR
– platby odoslané elektronicky“
„Odoslané platby na účty do ostatných bánk v rámci skupiny UniCredit Group
(SHA, OUR, BEN) – vrátane Flash payment:
– platby odoslané elektronicky“
„Odoslané platby na účty do ostatných bánk v rámci skupiny UniCredit Group
(SHA, OUR, BEN) – vrátane Flash payment:
– platby odoslané elektronicky“
Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu
na prevod zostatku – sweeping
Zriadenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého
príkazu na prevod zostatku – sweeping
Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom
na zrovnávanie zostatku – sweeping
Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom
na prevod zostatku – sweeping

Inkaso

Zákazník umožní inej osobe
(príjemcovi), aby poskytovateľovi
účtu prikázala previesť finančné
prostriedky z účtu zákazníka
na účet príjemcu. Poskytovateľ
účtu potom prevedie finančné
prostriedky príjemcovi k dátumu
alebo dátumom dohodnutým
medzi zákazníkom a príjemcom.
Suma finančných prostriedkov sa
môže meniť.

Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom
Odoslané úhrady na základe SEPA inkasa

Výber hotovosti

Zákazník vyberie hotovosť
zo svojho účtu.

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste
Výbery hotovosti z bankomatov

