PRODUKTOVÝ LIST
PRESTO PŮJČKA
POPIS PRODUKTU
Neúčelový spotřebitelský úvěr pro financování libovolných osobních potřeb

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
• Fyzickým osobám
• Klientům s trvalými příjmy (v případě zaměstnaneckého poměru nesmí být žadatel ve zkušební
nebo výpovědní lhůtě)
• Klientům s telefonním kontaktem

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO KLIENTA?
• Až pětkrát si můžete odložit splátku a neplatíte ani měsíční poplatek
(nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku)
• Pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika
• Pro získání úvěru stačí jediná návštěva banky
• Čerpání okamžitě po podpisu smlouvy přímo na Váš účet

PARAMETRY PRODUKTU
• Výše a měna úvěru – 30 000 Kč až 500 000 Kč (v případě individuálního posouzení až 1 000 000 Kč)
• Doba splatnosti – až 96 měsíců
• Forma splácení – anuitní splátky vždy ke 20. dni v měsíci
• Spolužadatel – nad 300 000 Kč může být vyžadován spolužadatel
Pozn.: V případě SJM je spolužadatel vyžadován vždy u částky nad 300 000 Kč.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ?
• Minimální věk 18 let
• Projít schvalovacím procesem banky

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti
• Potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání
• Doklad prokazující adresu pobytu, který nesmí být starší tří měsíců (faktura za mobilní telefon
nebo pevnou linku, doklad o zaplacení SIPO, faktury za elektřinu, plyn apod.)
• V případě vypořádaného nebo zúženého společného jmění manželů potvrzující doklad

POPLATKY ZA PRODUKT
• Jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč
• Správa a vedení úvěru zdarma

KDE LZE PRODUKT ZÍSKAT?
• Všechny pobočky UniCredit Bank
• Online na www.unicreditshop.cz
• Franšízová obchodní místa UniCredit Bank Expres
• Partners bankovní služby

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PRESTO PŮJČKY
INFO

• Výše úvěru
• Doba trvání
• Výše měsíční splátky
• Úroková sazba
• Celková výše úvěru zahrnuje
– poplatek za poskytnutí úvěru ve výši
• Roční procentní sazba nákladů RPSN
• Celková splatná částka

200 000 Kč
84 měsíců
2 906 Kč
5,6 % p. a.
201 500 Kč
1 500 Kč
5,99 % p. a.
244 598 Kč
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Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

