
NAJOBĽÚBENEJŠÍ

Otvorte si dvere  
do sveta bez obmedzenia. 
Vyberte si svoj účet.

START
NA KAŽDÝ DEŇ

OPEN
PRE VAŠU ISTOTU A SLOBODU

TOP
PRE NAJVYŠŠÍ ŠTANDARD

Nákup bez starostí

 9 U-šetrite – zľavy a odmeny za nákup 
priamo na vašej karte.* 

 9 Výbery z bankomatov UniCredit doma 
i v zahraničí zadarmo.

 9 Neobmedzené výbery zo všetkých 
ostatných bankomatov doma 
i v zahraničí zadarmo.**

Pre vašu istotu

 9 Cestovné poistenie dovolenky 
a pracovných ciest pre držiteľa karty 
v najvyššom štandarde.

Základná výbava

 9 2 bežné účty v EUR, 1 účet v USD.
 9 Platobná karta VISA Premium.
 9 Internetové bankovníctvo Online 
Banking. 

 9 Mobilné bankovníctvo Smart Banking. 

Nákup bez starostí

 9 U-šetrite – zľavy a odmeny za nákup 
priamo na vašej karte.* 

 9 Výbery z bankomatov UniCredit doma 
i v zahraničí zadarmo.

 9 Neobmedzené výbery zo všetkých 
ostatných bankomatov doma 
i v zahraničí zadarmo.**

Pre vašu istotu

 9 Cestovné poistenie dovolenky 
a pracovných ciest pre držiteľa karty.

Základná výbava

 9 2 bežné účty v EUR.
 9 Platobná karta VISA Standard.
 9 Internetové bankovníctvo Online 
Banking. 

 9 Mobilné bankovníctvo Smart Banking. 

DNákup bez starostí

 9 U-šetrite – zľavy a odmeny za nákup 
priamo na vašej karte.*

 9 Výbery z bankomatov UniCredit doma 
i v zahraničí zadarmo.

 9 Výbery zo všetkých ostatných 
bankomatov doma i v zahraničí zadarmo 
od 80 EUR.**

Pre vašu istotu

 9 Cestovné poistenie dovolenky 
a pracovných ciest pre držiteľa karty. 

Základná výbava

 9 Bežný účet v EUR.
 9 Platobná karta VISA Standard.
 9 Internetové bankovníctvo Online 
Banking. 

 9 Mobilné bankovníctvo Smart Banking. 

0 alebo 12 EUR mesačne
zadarmo pri príjme nad 1 500 EUR mesačne

4,90 EUR
mesačne

0 EUR
mesačne



K účtom OPEN alebo TOP získate navyše cestovné poistenie.  
Za poistenie nič neplatíte – je už súčasťou ceny za vami zvolený účet.

Cestovné poistenie je platné nepretržite a vy si tak nemusíte pred dovolenkou robiť samostatné a často aj drahé poistenie.

Typ poistenia Standard individuálne – k účtu OPEN Premium individuálne – k účtu TOP

Poistené osoby držiteľ karty k účtu držiteľ karty k účtu

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 250 000 EUR 250 000 EUR

Poistenie úrazu – smrť 7 000 EUR 7 000 EUR

Poistenie úrazu – trvalé následky 14 000 EUR 14 000 EUR

Poistenie batožiny 1 000 EUR 1 000 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu – na zdraví 100 000 EUR 100 000 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu – na veci 35 000 EUR 35 000 EUR

Právna pomoc 2 000 EUR 2 000 EUR

Strata dokladov 350 EUR 350 EUR

Poistenie stornovacích poplatkov nepoistené 3 600 EUR

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť 20 000 EUR 20 000 EUR

Športy – vodné a zimné (základné) poistené poistené

Maximálna dĺžka cesty 45 dní 90 dní 

Územná platnosť celosvetovo mimo SR celosvetovo mimo SR

Podrobnejší prehľad limitov, poistné podmienky a ďalšie dôležité dokumenty nájdete tu (unicreditbank.sk → poistenie → cestovne poistenie ku karte).

Ďalšie výhody bežných účtov START, OPEN a TOP:
• Apple Pay, Google Pay – zaplaťte ľahko a rýchlo svojím telefónom či hodinkami (Smart Watch).

• Zadarmo pri všetkých účtoch:

• vklady hotovosti v EUR v pobočke, alebo v bankomatoch UniCredit Bank, 
• elektronicky zadaná zmena a zrušenie tuzemského trvalého príkazu, 
• elektronický výpis z účtu. 

* Do programu U-šetrite je potrebné sa registrovať.

**  Informácie o výberoch hotovosti z bankomatov – banka transakcie nespoplatňuje, prevádzkovatelia bankomatov však môžu účtovať svoje vlastné poplatky. O účtovaní poplatku ste informovaní na obrazovke 
bankomatu a máte možnosť odmietnuť transakciu.

https://www.unicreditbank.sk/sk/obcania/poistenie/cestovne-poistenie0.html#cestovnepoisteniekukarte


Toto oznámenie slúži iba na informačné účely a nie je návrhom na uzavretie zmluvy. 

PRENESENIE ÚČTU
Obávate sa preniesť si účet, pretože je to zložité a bude vás to stáť veľa času? Už nemusíte! Všetko zariadime za vás. Stačí 
s bankárom podpísať žiadosť a všetko ostatné už zabezpečíme, žiadna ďalšia návšteva u nás ani v pôvodnej banke nebude 
potrebná. O zmene banky a vášho platobného účtu budeme informovať aj všetkých vašich inkasantov.

Ako to funguje?

• Podpíšte s nami žiadosť o presun platobného účtu a platobných služieb do našej banky.
• Žiadosti odošleme do pôvodnej banky. 
• Vaša pôvodná banka nám nahlási všetky vaše trvalé príkazy a inkasá.
• My všetko nastavíme na vašom novom účte u nás tak, ako to bolo nastavené.
• K dohodnutému termínu (najskôr však do 20 pracovných dní) dôjde k zrušeniu trvalých príkazov a súhlasov s inkasom 

v pôvodnej banke a k aktivácii u nás.
• Zrušenie účtu a prevod jeho zostatku následne vykoná pôvodná banka po uplynutí ňou stanovenej výpovednej lehoty.

Na všetko stačia jedna návšteva a podpis. Požiadajte o detail a termíny procesu svojho bankára.

TIP
Prosíme, prineste si so sebou aj výpis zo svojho účtu v pôvodnej banke, sú tam údaje potrebné na informovanie inkasantov. 
V prípade, ak zrušeniu účtu bráni akýkoľvek typ úveru, spýtajte sa svojho bankára na možnosti refinancovania.


