
Vstúpte do sveta 
výhod programu 
Bank at Work

NA

VYŠE ÚROK

3 % p. a.

DO 30. 6. 2023

Otvorte si u nás bežný účet, posielajte si k nám svoju výplatu a plaťte kartou. 
Každý mesiac vám potom počas jedného roka dáme odmenu vo výške 2 % zo 
mzdy. Môžete tak získať až 240 EUR.

Dohodnite si do 1 roka od založenia účtu niektorý zo zvýhodnených bankových 
produktov a predĺžte si svoju odmenu o ďalší rok. Môžete tak získať ďalších až 240 EUR!

Na základe vášho priania vám radi pomôžeme s prevedením existujúceho účtu do UniCredit Bank. 
Stačí len navštíviť našu pobočku a oznámiť nám číslo vášho účtu v existujúcej banke.

Ako získate viac?

Ako to funguje?

Ponuka platí od 2. 1. do 30. 6. 2023.

PODMIENKY AKCIE BANK AT WORK
Auto úver – Odmena je v podobe zľavy z úrokovej sadzby vo výške 0,20 % p. a. a v podobe CCS palivovej karty.
Bežný účet – Mesačná odmena 2 % zo mzdy sa vypláca počas až 12 mesiacov v maximálnej výške až 20 EUR mesačne a celkovej výške až 240 EUR ročne za predpokladu uskutočnenia 3 transakcií 
platobnou kartou každý mesiac.
Hypotéka – Odmena sa vzťahuje na úvery s minimálnou splatnosťou 10 rokov a pre 1. fixáciu.
Investície – Odmena bude vyplatená v prípade vopred uhradeného jednorazového vstupného poplatku a trvania produktu v čase výplaty odmeny. • S investíciou je vždy spojené riziko kolísania 
hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. • Investičné možnosti uvedené v tomto dokumente nezohľadňujú individuálnu situáciu klienta a nemusia zodpovedať 
identifikovanému cieľovému trhu.
Odmena za aktivitu – V prípade uzavretia ďalšieho bankového produktu v priebehu výplaty odmeny v podobe 2 % zo mzdy sa tento benefit vypláca ďalších 12 mesiacov, celkovo teda až počas 
24 mesiacov a celkovej výške až 480 EUR.
Spotrebiteľský úver – Odmena sa vzťahuje na úvery s minimálnou splatnosťou 60 mesiacov.
Úroková sadzba – Úroková sadzba 3 % p. a. je pre vklady do 4 000 EUR a je platná do 30. 6. 2023 a viaže sa k prvému bežnému účtu v EUR založenému do 28. 2. 2023. Detailné podmienky kampane sú 
k dispozícii na www.unicreditbank.sk/ucty.
Ponuka dostupných produktov a detailné podmienky kampane sú k dispozícii na stránkach www.unicreditbank.sk/bankatwork. • Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nie je návrhom na 
uzavretie zmluvy.

Ďalšie výhody pre vás:

Zvýhodnené bankové produkty:

SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER
Vrátime vám prvú mesačnú splátku úveru 
späť na váš účet.

HYPOTÉKA
Zaistíme vám zľavu 0,15 % p. a. 
z úrokovej sadzby.

INVESTÍCIE
Pri pravidelnej investícii získate prvú mesačnú investíciu späť a jednorazovú investíciu máte s 50 % 
zľavou zo vstupného poplatku.

U-ŠETRITE
Zaregistrujte sa, plaťte kartou v obchodoch alebo
online a získajte späť až desiatky EUR ročne.

AUTO ÚVER
Poskytneme vám zvýhodnené 
financovanie a príspevok na tankovanie.

Exkluzívna ponuka pre členov

Vďaka spolupráci s vašou firmou vám ponúkame možnosť získať odmenu až 480 EUR!

AŽ 
480 EUR 

ONLINE ODKIAĽKOĽVEK 
A KEDYKOĽVEK
Zadajte promo kód

OSOBNE V POBOČKE UNICREDIT BANK

U BANKÁRA, KTORÝ NAVŠTÍVI VAŠU SPOLOČNOSŤ

Akým spôsobom je možné bežný účet založiť:

https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bankatwork.html
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bankatwork.html#prehlaductov
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