PRODUKTOVÝ LIST
PRESTO PŮJČKA – SLOUČENÍ ÚVĚRŮ S ODMĚNOU
ZA ŘÁDNÉ SPLACENÍ VE VÝŠI AŽ 150 000 KČ
POPIS PRODUKTU
PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů je účelová půjčka, která nabízí možnost sloučit úvěry, kreditní
karty a kontokorenty do jedné výhodnější půjčky za účelem úspory. S PRESTO Půjčkou můžete nejen
ušetřit, ale i získat peníze navíc. Za řádné splacení vám vyplatíme odměnu ve výši až 150 000 Kč
na váš účet v UniCredit Bank.

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
Všem občanům ČR a cizincům s trvalým pobytem v ČR, s českým rodným číslem a příjmem z ČR
(v případě zaměstnaneckého poměru nesmí být žadatel ve zkušební ani výpovědní lhůtě).

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO KLIENTA?
• Odměna – po řádném splacení úvěru získáte odměnu ve výši až 150 000 Kč zpět na váš účet
v UniCredit Bank.
• Flexibilita – sami si zvolíte výši splátky, vyberete z variant snížení splátky nebo zachování
stávající splátky a získání peněz navíc, případně kombinaci obojího.
• Rychlé a snadné řešení – informaci o výši úspory vám sdělíme během několika minut.
• Servis – veškeré úkony se splacením půjček u stávajících poskytovatelů vyřídíme za vás.
• Poplatky za předčasné splacení – zaplatíme za vás poplatky za předčasné splacení vašich
stávajících půjček v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a zřízení běžného účtu.
• Jistota – pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika, které vás ochrání v případě
nečekaných životních situací. Pokrývá kromě hlavních rizik (smrt a trvalá invalidita III. stupně)
i jedno z dalších volitelných rizik: ztrátu zaměstnání, pracovní neschopnost, hospitalizaci.
• Odložení splátky – možnost až 5× odložit splátku (nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku).

PARAMETRY PRODUKTU
• Výše a měna úvěru – 30 000 Kč až 600 000 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 u částky nad 300 000 Kč vyžadován souhlas manžela/manželky.

SLEVA
• Sleva na úrokové sazbě ve výši 2 % p. a. za aktivní využívání běžného účtu v UniCredit Bank
a sjednání pojištění schopnosti splácet.
Tip: Sjednejte si U konto nebo U konto PREMIUM, převeďte si zasílání výplaty do UniCredit Bank
a získejte zdarma výběry z bankomatů po celém světě a mnoho dalších výhod.

JAK ZÍSKÁTE ODMĚNU?
• Odměna bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky Sloučení úvěrů v minimální výši
200 000 Kč (bez zahrnutí pojištění schopnosti splácet a poplatku za poskytnutí úvěru) s dobou
trvání 60, 72 nebo 84 měsíců.
• Nebude provedeno předčasné splacení celé nebo části půjčky.
• Během trvání úvěru nedojde k prodlení s úhradou a úvěr bude bezproblémově splácen.
• Odměna bude vyplacena na účet určený pro splácení úvěru, a to nejpozději do 40 dnů
po doplacení úvěru.
Výše půjčky
200 000 Kč až 399 999 Kč
400 000 Kč až 599 999 Kč
600 000 Kč

Odměna po 60 řádně
zaplacených splátkách
30 000 Kč
60 000 Kč
90 000 Kč

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

Odměna po 72 řádně
zaplacených splátkách
40 000 Kč
80 000 Kč
120 000 Kč

Odměna po 84 řádně
zaplacených splátkách
50 000 Kč
100 000 Kč
150 000 Kč

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti.
• Dokumenty ke stávajícím závazkům, které chcete sloučit do výhodné PRESTO Půjčky (např. výpisy
z účtu, ze kterého jsou prováděny splátky půjček, výpisy z kreditní karty, smlouvy o úvěrech).

POPLATKY ZA PRODUKT
• Zaplatíme za vás poplatky za předčasné splacení vašich stávajících půjček v případě sjednání
pojištění schopnosti splácet a zřízení běžného účtu.
• Vedení běžného účtu v rámci U konta nebo U konta PREMIUM zdarma.
• Správa a vedení úvěrového účtu zdarma.
• Jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč.

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

• Chci si půjčit
200 000 Kč
• Celková výše úvěru
235 352 Kč
– Poplatek za poskytnutí úvěru
1 500 Kč
– Poplatek za pojištění
33 852 Kč
• Doba trvání úvěru
84 měsíců
• Úroková sazba
6,90 % p. a.
• Výše měsíční splátky
3 541 Kč
• Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
12,74 %
• Celková splatná částka	298 022 Kč, po započtení odměny za řádné
splacení 248 022 Kč, což odpovídá úrokové sazbě
ve výši 1,43 % p. a.
Pokračování na další straně…

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PRESTO PŮJČKY (pokračování)
INFO

Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a účtu v UniCredit Bank
(popř. podepsané mobility účtu).
Výše odměny za řádné splacení může činit až 150 000 Kč, což odpovídá u půjčky ve výši
600 000 Kč a sjednaným pojištěním schopnosti splácet úrokové sazbě ve výši jen 1,40 % p. a.
Odměna za řádné splacení půjčky se vztahuje jen na sloučení stávajících závazků do jedné
výhodné PRESTO Půjčky (PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů) s dobou splatnosti 84 měsíců, při
neuskutečnění předčasného splacení celé nebo části půjčky.
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Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

