PRODUKTOVÝ LIST
PRESTO ÚVER - BEZÚČELOVÝ S ODMENOU ZA RIADNE
SPLÁCANIE
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?
•
•
•

odmena – pri riadnom splácaní úveru možnosť získať odmenu späť na účet klienta
istota – možnosť dojednať poistenie schopnosti splácať úver s voľbou poistného
rizika, ktoré vás ochráni v prípade nečakaných životných situácií
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

AKO ZÍSKAŤ ODMENU?
•

Vďaka odmene za riadne splácanie si úrokovú sadzbu 7,9 % p. a. znížite
na sadzbu zodpovedajúcu 2,6 % p. a. a ušetríte. Odmena bude poskytnutá
v prípade dohodnutia PRESTO Úveru a s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov,
a to pri splnení týchto podmienok:
– počas splácania nesmie byť vykonané predčasné splatenie úveru alebo splatenie časti úveru,
– o odmenu klient nepríde ani pri krátkom meškaní so splátkou (o odmenu prichádza, ak je
viac ako 3x dlhšie ako 5 dní po splatnosti alebo pri prvom omeškaní nad 30 dní),
– odmena bude vyplatená klientovi na účet určený v Zmluve o úvere, a to najneskôr
do 40 dní po splatení celej pohľadávky.
Pri
• splnení podmienok získate odmenu za riadne splácanie vo výške 15 %, 20 %,
25 % alebo až 40 % z výšky úveru (nezahŕňa poplatok za poskytnutie úveru
a poistenie schopnosti splácať úver).
Výška úveru
od 650 EUR

Odmena po riadne zaplatených splátkach
60 až 71 mesiacov

72 až 83 mesiacov

84 až 96 mesiacov

15 %
z výšky úveru

20 %
z výšky úveru

25 % až 40 %
z výšky úveru*

*výška odmeny závisí od rizikovosti klienta

AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ?
•

občiansky preukaz

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

RPMN 14,93 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších
nasledujúcich parametroch úveru:

09/2018

Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 613 € za poistenie
schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 613 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou
sadzbou 7,90 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 149,35 €, počet mesačných splátok je 84,
z toho bude posledná splátka vo výške 145,83 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,59 €. Ročná
percentuálna miera nákladov (RPMN) je 14,93 %. Celková suma, ktorú splatíte je 12 591,44 €.
Po započítaní odmeny za riadne splácanie 2 040 € celková zaplatená suma klesne na 10 551,44 €, čo zodpovedá
úrokovej sadzbe 2,55 % p. a. a RPMN 10,59 %.
Odmena za riadne splácanie úveru sa vzťahuje len na PRESTO Úver – Prevedenie úverov a Bezúčelový
PRESTO Úver na čokoľvek, v závislosti od výšky úveru, a to aj bez zaradenia klienta do poistenia schopnosti
splácať úver, s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru
alebo jeho časti a nebude v omeškaní s plnením záväzku podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 29 kalendárnych
dní a k omeškaniu s plnením záväzku podľa zmluvy v trvaní 6 až 29 kalendárnych dní dôjde maximálne trikrát
po dobu trvania úverového vzťahu.
*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na zaradenie do poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi
k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank, úroková sadzba je po započítaní odmeny za riadne splácanie
len 2,6 % p. a. pre každého klienta pri splatnosti 84 mesiacov.
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.

