NADSTANDARDNÍ VÝHODY

pro studenty zahraničních studijních pobytů
ve spolupráci se společností Education, s.r.o.

U konto pro mladé
Po celém světě
si vybírám zdarma.

ODMĚNA
1 000 Kč
Vedení balíčku služeb je bez poplatku a bez podmínek do dne završení 27 let.
Součástí balíčku je vedení účtu v Kč a cizí měně a výběry z bankomatů po celém světě zdarma.
Jen pro vás navíc s odměnou 1 000 Kč za příchozí transakci na váš účet.

Neúčelová U hypotéka
Je vaše studium
finančně náročné?

Kreditní karta
pro studenty
Rychlá pomoc
vždy po ruce.

SLEVA

BEZ
MĚSÍČNÍHO
POPLATKU

0,2 %
p. a.

Zažádejte spolu s vašimi rodiči o hypoteční
úvěr a vyřešte financování celého vašeho studia.
Jen pro vás s úrokovou sazbou sníženou
o 0,2 % p. a. a bez poplatku za poskytnutí
úvěru ve výši 2 900 Kč.

SJEDNAT SCHŮZKU >>
Platnost nabídky je od 27. 5. 2020 do 26. 8. 2020.

Jen pro vás bez měsíčního poplatku
s limitem 10 000 Kč a úrokovou sazbou
jen 1,58 % p. m. / 18,96 % p. a.
Ušetříte 40 Kč měsíčně.

Další zvýhodněné produkty
• Příchozí i odchozí zahraniční platby s 50% slevou z poplatku.

Praktické informace
• Pro získání všech zvýhodněných produktů je nutné doložit tento leták, potvzení o přijetí na studium na zahraniční školu

nebo jakýkoliv doklad prokazující studium v zahraničí, a pro kreditní kartu navíc fakturu nebo doklad s instrukcí k platbě
od konkrétní školy a doklad o zaplacení poplatku za školní rok 2019/2020 nebo 2020/2021.
• Převod vašeho účtu z jiné banky vyřídíme bez problémů a zdarma za vás. Stačí navštívit jednu z níže uvedených poboček.
• Zvýhodněné podmínky v této nabídce není možné uplatnit při zprostředkování obchodu třetí stranou a ani se zpětnou platností.

Možnosti, jak získat nadstandardní výhody
Navštivte nebo kontaktujte jednu z těchto poboček UniCredit Bank
Úzká 488/8, Brno-Triniti
Romana Havlíková – ředitelka pobočky
mobil: +420 606 026 533
e-mail: romana.havlikova@unicreditgroup.cz

náměstí Republiky 3a/2090, 110 05 Praha 1
Ivana Berounská – ředitelka pobočky
mobil: +420 702 226 160
e-mail: ivana.berounska@unicreditgroup.cz

Na základě telefonické dohody s některou z těchto uvedených poboček lze produkty sjednat na kterékoli jiné pobočce
UniCredit Bank v rámci celé ČR.

• Více informací a podmínky k zvýhodněným produktům naleznete na stránkách
www.unicreditbank.cz/studenti

>>

Reprezentativní příklad pro U hypotéku – Celková výše úvěru 1 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 240 měsíců. Úroková sazba 3,49 % p. a., pevná úroková
sazba na 10 let. Výše měsíční splátky 6 095 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 4,17 %. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na vklad
a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 30 Kč. Celková splatná částka 1 468 000,09 Kč.
Reprezentativní příklad pro kreditní kartu – Požadovaný úvěrový rámec je 30 000 Kč, úroková sazba měsíčně 1,58 % / ročně 18,96 %. Výše měsíční
splátky je 2 769 Kč, RPSN (roční procentní sazba nákladů) je 21,07 %. Celková částka splatná klientem je 33 224 Kč.
Odměna k U kontu pro mladé – Částka ve výši 1 000 Kč bude vyplacena v případě udělení marketingového souhlasu do 60 dnů od připsání alespoň jedné
příchozí transakce ve výši minimálně 12 000 Kč na nově otevřený účet v UniCredit Bank. Podmínkou je splnění uvedené transakce do 6 měsíců od uzavření
smlouvy na U konto pro mladé, resp. účet vedený u UniCredit Bank, počítáno včetně měsíce, ve kterém byl účet otevřen.
Více informací k odměně 1 000 Kč k U kontu naleznete na www.unicreditbank.cz/studenti >>
Informace k výběrům hotovosti z bankomatů – Banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky.
Klient je o účtování poplatku informován na obrazovce bankomatu a má možnost transakci odmítnout.
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy, a nelze z ní proto dovozovat povinnost banky uskutečnit jakékoliv transakce. Případné
uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci banky a na podepsání příslušné smluvní
dokumentace. Banka si vyhrazuje právo nabídku kdykoliv odvolat. O aktuální nabídce se lze informovat v kterémkoliv obchodním místě UniCredit Bank.

