
AKO ZÍSKATE ODMENU 2 %? 
Je to jednoduché a transparentné. Stačia len dva kroky:

1  Založte si bežný účet v UniCredit Bank, použite svoj promokód:

2   Dajte zamestnávateľovi pokyn, aby vám na nový účet posielal mzdu.

Nič navyše nie je potrebné. Všetko ostatné už zariadime tak, aby vám každý mesiac počas prvého roka prišli 
na účet navyše 2 % z vašej čistej mzdy. 
Za rok tak môžete získať až 400 € v závislosti od svojej čistej mzdy. Môžete s nimi naložiť podľa svojich 
predstáv, napríklad ich použiť na svoje koníčky, sporenie pre deti či krátku dovolenku. 

Založte si jedinečný bežný účet v UniCredit Bank, posielajte si k nám mzdu a my vám ju každý 
mesiac navýšime o 2 %.

Bežný účet s odmenou 2 %: mesačnú odmenu 2 % z čistej mzdy počas doby trvania až 12 mesiacov, v maximálnej celkovej sume 400 €, získa klient po pripísaní mzdy na účet v UniCredit Bank do 15. dňa v nasledujúcom 
mesiaci. Podmienkou je účet vedený v UniCredit Bank a pravidelné zasielanie mzdy na účet v UniCredit Bank. Mesačný poplatok za vedenie účtu sa viaže k zvolenému účtu. Ponuka dostupných účtov a detailné podmienky 
sú k dispozícii na stránkach https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html.

PRESTO Úver: odmena v podobe vrátenia prvej splátky novo založeného PRESTO Úveru (istina + úroky) bude vyplatená na účet vedený v UniCredit Bank, z ktorého je úver splácaný, a to do 60 dní po prijatí prvej splátky. 
Podmienky tejto odmeny sú: účet vedený v UniCredit Bank, zasielanie mzdy na tento účet,  v čase výplaty odmeny bude PRESTO Úver riadne splácaný. PRESTO Úver nie je dohodnutý cez tretiu stranu. Detailné podmienky 
sú uverejnené na stránkach https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html.

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Ponuka platí od 1. 10. do 31. 12. 2021.

2 % navyše  
k mzde?  
To beriem!

Pozrite si detailnejšie informácie, ako a kde účet založiť 
a čo všetko k nemu ešte získate zadarmo navyše:

Novým klientom, ktorí si k nám posielajú mzdu, vždy prinášame niečo extra. Špeciálne pre vás sme tak pripravili 
jedinečnú ponuku a každý mesiac od nás môžete získať k svojej mzde 2 % navyše. Založte si bežný účet a užite si 
tak každý mesiac peniaze navyše.

PRÍKLAD: Pri mzde 1 000 € čistého vám pridáme  
navyše 20 € každý mesiac počas jedného roka.

Exkluzívna ponuka pre vás.

Tip:  Využite mimoriadnu ponuku a získajte prvú mesačnú splátku z poskytnutého PRESTO Úveru späť na svoj účet.

AŽ 

400 € 

v pobočke u bankára, ktorý navštívi vašu spoločnosť

https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=baw_spocitej
https://shop.unicreditbank.sk/onboarding?product=package1&lang=SK
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=baw_vyhody
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