
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 250 000 Kč může být vyžadován spolužadatel

Pozn.: V případě SJM je spolužadatel vyžadován vždy u částky nad 250 000 Kč.



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

jaKé jSOU PODmíNKy PRO zíSKáNí?
•	minimální věk 18 let
•	Projít schvalovacím procesem banky

SLEVa
•	Sleva na úrokové sazbě ve výši 4 % p. a. za aktivní využívání běžného účtu v UniCredit bank a 

sjednání pojištění schopnosti splácet.

Tip: Sjednejte si U Konto (nebo Konto PREMIUM), převeďte si zasílání výplaty do UniCredit Bank 
a získejte zdarma výběry z bankomatů po celém světě a mnoho dalších výhod.



Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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REPREzENTaTIVNí PříKLaD PRESTO PůjčKy
•	Výše úvěru 160 000 Kč 
•	Doba trvání  60 měsíců 
•	Výše měsíční splátky 3 659 Kč 
•	Úroková sazba 7,9 % p. a. 
•	Celková výše úvěru zahrnuje  180 880 Kč  

– poplatek za poskytnutí úvěru ve výši  1 500 Kč  
– poplatek za pojištění ve výši 19 380 Kč

•	Roční procentní sazba nákladů RPSN 13,96 % p. a.
•	Celková splatná částka  220 167 Kč

Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu 
v UniCredit bank (popř. podepsané mobility účtu).

INFO




