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UniCredit Bank Czech Republic  
and Slovakia, a.s. 
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

Online
www.unicreditonline.cz

U konto

Dovolte si více radosti  
s našimi účty. 

MÁTE RÁDI SVÉ FINANCE POD PALCEM? 

SMART BANKING
Stáhněte si aplikaci Smart Banking do svého telefonu a získejte 
přehled nad produkty, jako jsou účty, debetní i kreditní karty, 
úvěry a hypotéky. Přihlašujte se bezpečně, podepisujte platby 
pomocí kódu PIN, otisku prstu nebo Face ID. Provádějte platby 
až do výše 500 000 Kč denně.

ONLINE BANKING
Mějte svůj účet pod kontrolou, kdykoliv si vzpomenete. Náš Online 
Banking je moderním, bezpečným a efektivním nástrojem, se 
kterým své finance můžete spravovat přes počítač. Díky detailnímu 
přehledu o svých produktech navíc šetříte čas i peníze. 

Bezpečnost přihlášení a vašich transakcí vám zajistí aplikace 
Smart klíč v telefonu. S jeho pomocí vygenerujete jednorázové 
autorizační kódy. Požádat o Smart klíč můžete jednoduše ve 
svém Online Bankingu nebo na pobočce.

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.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

CHCETE SI UŽÍVAT JEŠTĚ VÍCE VÝHOD?

U-ŠETŘETE
Kdo by nemiloval slevy? S naším unikátním slevovým
programem vám žádná příležitost ušetřit neunikne! Stačí 
si stáhnout aplikaci, platit kartou a využít slevu u více než 
150 obchodníků.

VÝHODY PROGRAMU U-ŠETŘETE 

  Jednoduchý 
slevy jsme propojili přímo s vaší kartou

  Komfortní 
slevu vám připíšeme na účet automaticky

  Jedinečný 
nabídky vám vybíráme na míru

Naši klienti s námi šetří stovky korun měsíčně.



NECHCETE PLATIT ŽÁDNÉ POPLATKY A POSÍLÁTE NA 
ÚČET ALESPOŇ 12 000 Kč MĚSÍČNĚ? 

U KONTO
S naším U kontem se vás žádné bankovní poplatky netýkají 
a vybíráte zdarma také ze všech bankomatů jiných bank, a to 
doma i v zahraničí. Navíc si můžete užívat spoustu dalších výhod. 

Co vše s naším kontem získáte zdarma:
Výběry hotovosti ze všech bankomatů po celém světě 
Ať jste doma, či v zahraničí, výběry ze všech bankomatů máte 
vždy zdarma. Vybírejte tedy kdekoliv a neomezujte se.
Bezkontaktní kartu Debit Mastercard 
Mějte ke svým účtům přístup vždy a všude. K účtu od nás 
dostanete mezinárodní platební kartu.
Běžný korunový a cizoměnový účet 
Cestujete často do zahraničí? Mějte své finance přehledně oddělené. 
Mimo korunový účet vám rádi zařídíme i účet v cizí měně. 
Věrnostní program U-šetřete 
Plaťte kartou a získejte spoustu báječných slev na nákupy 
a služby u našich partnerů. 
Mobilní aplikaci Smart Banking 
Ovládejte svůj účet rychle, pohodlně a hlavně bezpečně! S naším 
mobilním bankovnictvím můžete svůj účet hravě ovládat ze svého 
smartphonu a k přihlášení vám stačí pouze otisk prstu nebo Face ID.
Domácí online platby autorizované pomocí aplikace Smart klíč 
Používejte Online Banking naprosto bez obav. Zabezpečili jsme jej 
nejvyšší možnou úrovní ochrany.

Svůj nový účet si můžete jednoduše založit online na 
stránkách www.unicreditonline.cz nebo osobně na pobočce.

JE VÁM 15–26 LET A CHCETE ÚČET  
BEZ JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK? 

U KONTO PRO MLADÉ
Když je vám 15–26 let a nechcete platit žádné zbytečné 
poplatky, právě pro vás je určeno naše U konto pro mladé, které 
máte zcela zdarma! 

Bez potvrzení o studiu 
Žádné potvrzení o studiu od vás nebudeme potřebovat. 
K založení účtu vám stačí jen občanský průkaz. 

Až do svých 27. narozenin máte účet zcela zdarma bez 
jakýchkoliv podmínek 
Nemusíte hlídat obrat na účtu, abyste ho měli zdarma. 

HLEDÁTE ÚČET NEJEN PRO SEBE, ALE I SVÉHO PARŤÁKA?

U KONTO TANDEM
Dva oddělené bankovní účty, které sdílejí stejné výhody. Stačí 
součet měsíčních obratů na obou účtech alespoň 12 000 Kč, 
a účty máte bez poplatků. 

Vedení dvou na sobě nezávislých účtů
Nemějte strach, že by tandemové spojení účtů nějak zasahovalo 
do soukromí vašich financí, pokud si ovšem sami nebudete přát 
vzájemná dispoziční práva. 

PŘEJETE SI, ABY O VAŠE FINANCE  
BYLO POSTARÁNO PRÉMIOVĚ? 

U KONTO PREMIUM
Posílejte si na účet alespoň 50 000 Kč měsíčně nebo u nás 
mějte celkové vklady ve výši 1 milionu korun a dopřejte si skvělé 
řešení pro vaše finance zcela bez poplatku.

Co vše s naším kontem získáte zdarma:
Výběry hotovosti ze všech bankomatů po celém světě 
Ať jste doma, či v zahraničí, výběry ze všech bankomatů máte 
vždy zdarma. Vybírejte tedy kdekoliv a neomezujte se.

Až dvě debetní a jednu kreditní kartu, včetně dvou zlatých karet 
Využijte naplno výhod debetní a kreditní karty. Neváhejte 
navíc zřídit zdarma debetní kartu i pro své blízké, například pro 
manžela nebo manželku.

Až 3 účty v Kč nebo v cizí měně 
Spravujte své finance v měnách, ve kterých potřebujete. A navíc 
přehledně.

Zdravotní asistenci PREMIUM 
Získejte nadstandardní služby v případě hospitalizace pro sebe 
i celou svou rodinu a lékaře na telefonu k dispozici 24 hodin denně.

Mobilní aplikaci Smart Banking  
Ovládejte svůj účet rychle, pohodlně a hlavně bezpečně! S naším 
mobilním bankovnictvím můžete svůj účet hravě ovládat ze svého 
smartphonu a k přihlášení vám stačí pouze otisk prstu nebo Face ID.

Domácí online platby autorizované pomocí aplikace Smart klíč 
Používejte Online Banking naprosto bez obav. Zabezpečili jsme 
jej nejvyšší možnou úrovní ochrany.

CHCETE NAUČIT SVÉ DĚTI  
ZACHÁZET S PENĚZI?

DĚTSKÉ KONTO
Konto, které si vaše dítě spravuje samo, ale díky možnosti 
nastavení denního limitu máte jeho útratu pod kontrolou.

Co vše s naším kontem získáte pro své dítě zdarma,  
bez jakýchkoliv podmínek:
Výběry ze všech bankomatů

Debetní platební kartu Mastercard pro děti od 8 let

Zvýhodněné úročení zůstatku do částky 29 999 Kč 
Zařiďte svému dítěti skvělý start do života a spořte mu 
výhodně již od narození. 

Online Banking a aplikaci Smart Banking do telefonu 
Nechte své dítě ovládat účet online, avšak pod vaší kontrolou. 
Díky našemu Online Bankingu a aplikaci Smart Banking budete 
mít přehled o všech transakcích. Bezpečné přihlášení vám 
zaručí Smart klíč.

U konto
Co vám vaše U konto ušetří, to si vyberete na radostech.


