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1. Osobní konta

1.1. Konto POHODA 64 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO – zadání, 
 změna, zrušení elektronicky

– výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí za 9 Kč

– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR za zvýhodněnou cenu 9 Kč

– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu 
 UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank

– dvě služby přímého bankovnictví dle volby klienta (Online Banking, 
 Telebanking, GSM Banking, Smart Banking)

– zaslání 5 SMS zpráv měsíčně 

– vydání a vedení jedné debetní karty dle volby klienta (Visa Electron, 
 Maestro nebo Visa Classic*, MasterCard Standard*)
* k debetním kartám Visa Classic a MasterCard Standard je automaticky poskytováno   
cestovní pojištění TRAVEL Basic

1.2. Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

Možnost volby dalších 9 produktů a služeb z této nabídky 

– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– otevření a vedení druhého běžného účtu v Kč nebo v cizí měně

–  5 tuzemských standardních plateb pořízených 
elektronicky (odchozí i příchozí platby)

–  5 dalších tuzemských standardních plateb 
pořízených elektronicky (odchozí i příchozí platby)

–  1 odchozí standardní tuzemská platba v rámci banky – 
i do jiné banky – předaná na papírovém nosiči měsíčně

– 1 vklad hotovosti v Kč na pobočce měsíčně

– výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí*

– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR za zvýhodněnou cenu 9 Kč*

– poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu

– Online Banking – internetové bankovnictví

– Telebanking – telefonické bankovnictví

– GSM Banking – mobilní bankovnictví

– Smart Banking – mobilní bankovnictví vyšší generace

– zaslání 10 SMS zpráv měsíčně 

–   vydání a vedení elektronické debetní karty dle volby klienta 
(Visa Electron nebo Maestro) 

–   vydání a vedení embosované debetní karty dle volby klienta (Visa Classic 
nebo MasterCard Standard včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)

– vydání a vedení kreditní karty Visa Classic

–   vydání a vedení kreditní karty Visa ČSA se slevou 50 % z poplatku 
za vydání/použití karty

– cestovní pojištění TRAVEL Basic

Změna složení v Kontu MOZAIKA 1x za 3 měsíce bez 
  poplatku, jinak za 100 Kč
Poznámka: Klient může mít v rámci Konta MOZAIKA maximálně 2 platební karty ve složení 
2 debetní karty v kombinaci elektronická a embosovaná nebo 1 debetní a 1 kreditní karta. 
Do konta je možné zahrnout pouze základní kreditní kartu.

* Platí pouze pro debetní karty

1.3. Konto KOMPLET 169 Kč měsíčně

(do 7. 10. 2007 byl produkt nabízen pod názvem Osobní Menu Forte)

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

– čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– otevření a vedení druhého běžného účtu v Kč nebo v cizí měně

– všechny tuzemské příchozí platby

– všechny tuzemské odchozí standardní platby do jiné banky 

 i v rámci banky pořízené elektronicky

– tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem 
 a SIPO – zadání, změna, zrušení elektronicky
–  1 odchozí standardní tuzemská platba v rámci banky – 

i do jiné banky – předaná na papírovém nosiči měsíčně

– 1 vklad hotovosti v Kč na pobočce měsíčně

–  vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu 
UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank

– výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí*

– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR za zvýhodněnou cenu 9 Kč*

– poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu

– Online Banking – internetové bankovnictví 

– Telebanking – telefonické bankovnictví

– GSM Banking – mobilní bankovnictví

– Smart Banking – mobilní bankovnictví vyšší generace

– zaslání 10 SMS zpráv měsíčně 

– vydání a vedení 2 platebních karet dle volby klienta:

 elektronická debetní karta Visa Electron nebo Maestro

  embosovaná debetní karta Visa Classic nebo MasterCard Standard včetně 
cestovního pojištění TRAVEL Basic

 kreditní karta Visa Classic 

  kreditní karta Visa ČSA se slevou 50 % z poplatku za vydání/použití 
karty

– sleva 1 000 Kč z poplatku za poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu
Poznámka: Klient může mít v rámci Konta KOMPLET maximálně 2 platební karty ve složení 
2 debetní karty v kombinaci elektronická a embosovaná nebo 1 debetní a 1 kreditní karta. 
Do konta je možné zahrnout pouze základní kreditní kartu.

* Platí pouze pro debetní karty

1.4. Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně

(do 7. 10. 2007 byl produkt nabízen pod názvem Osobní Menu Grand)

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

– čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– otevření a vedení dvou dalších běžných účtů v Kč nebo v cizí měně

– všechny tuzemské příchozí platby

– všechny tuzemské odchozí standardní platby do jiné banky 
 i v rámci banky pořízené elektronicky

– tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem 
 a SIPO – zadání, změna, zrušení elektronicky
–  1 odchozí standardní tuzemská platba v rámci banky – 

i do jiné banky – předaná na papírovém nosiči měsíčně

– 1 vklad hotovosti v Kč na pobočce měsíčně

– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu 
 UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank

– výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí *

– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR za zvýhodněnou cenu 9 Kč*

– poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu

– Online Banking – internetové bankovnictví 

– Telebanking – telefonické bankovnictví

– GSM Banking – mobilní bankovnictví

– Smart Banking – mobilní bankovnictví vyšší generace

– zaslání 10 SMS zpráv měsíčně 

– vydání a vedení 2 platebních karet dle volby klienta:

  debetní karta Visa Gold nebo MasterCard Gold 
  včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic

  debetní karta Visa Classic nebo MasterCard Standard 
  včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic

  kreditní karta Visa Classic nebo Visa Gold

  kreditní karta Visa ČSA se slevou 50 % z poplatku za vydání/použití karty

– sleva 1 000 Kč z poplatku za poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu
Poznámka: Klient může mít v rámci Konta EXKLUSIVE maximálně 2 platební karty ve složení 
2 debetní nebo 1 debetní a 1 kreditní karta, avšak maximálně 1 karta Gold. Do konta je 
možné zahrnout pouze základní kreditní kartu.

* Platí pouze pro debetní karty



1.5. Studentské Konto 19 Kč měsíčně*

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

– čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem 
 a SIPO – zadání, změna, zrušení elektronicky

– všechny tuzemské příchozí platby

– výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí

– 1 výběr z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR měsíčně

– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu 
 UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank

– poskytnutí, správa a vedení studentského kontokorentního 
 úvěru na běžném účtu

– Online Banking – internetové bankovnictví 

– GSM Banking – mobilní bankovnictví

– zaslání 10 SMS zpráv měsíčně 

– vydání a vedení debetní karty dle volby klienta (Visa Electron nebo Maestro)

– proplacení jedné ISIC karty po dobu vedení Studentského Konta

– možnost získání Studentské půjčky (poplatky dle kapitoly 10.4.) 

Předání a inicializace bezpečnostního klíče 90 Kč
* Výše uvedený měsíční poplatek je platný pouze v případě, že klient v souladu s Obchodními 
podmínkami ke Studentskému kontu předloží jednou ročně, nejpozději do 31. 10., aktuální 
potvrzení o studiu. V případě, že tak neučiní, je měsíční sazba za vedení účtu 140 Kč. 
Kromě Studentského Konta může klient při splnění výše uvedených podmínek využít 
i vedení balíčku Konto KOMPLET za zvýhodněnou cenu 99 Kč.

2. Účty a depozita

2.1. Běžné účty 

Otevření běžného účtu bez poplatku

Vedení běžného účtu* 50 Kč měsíčně

2.2. Jistotní účty 

Otevření jistotního účtu 0,3 %, min. 5 000 Kč

Zahrnuje tyto služby:

– vedení účtu

– vklad a výběr hotovosti

– tuzemský i zahraniční platební styk (standardní příchozí a odchozí platby)
Poznámka: V případě, že je účet založen v souvislosti s hypotečním úvěrem poskytnutým 
UniCredit Bank, je účtováno 50 % poplatku.

Vypracování dodatku ke smlouvě o jistotním účtu 2 000 Kč

2.3. Termínované vklady a depozitní směnky 

Otevření termínovaného vkladu  bez poplatku

Vinkulace termínovaného vkladu 500 Kč

Poplatky za předčasný výběr  TV v Kč 0,5 %, 
 USD a EUR 0,2 %, min. 300 Kč **
Poznámka: Poplatek se počítá za každých započatých 30 kalendářních dní ode dne výpovědi 
do dne původní splatnosti termínovaného vkladu.

Vystavení depozitní směnky bez poplatku
** U TV v jiných měnách, částek větších než 1 mil. Kč a při mimořádných situacích 
na fi nančních trzích je poplatek stanoven individuálně.

2.4. Spořicí účty 

Otevření spořicího účtu a Spořicího účtu PLUS bez poplatku

Vedení spořicího účtu a Spořicího účtu PLUS bez poplatku

(hotovostní operace jsou zpoplatněny dle kapitoly 5.1. a 5.2. Sazebníku)

Poplatek za předčasný výběr ze spořicího účtu 
a Spořicího účtu PLUS 1 % z vybírané částky

Vystavení duplikátu spořicí knížky ke Spořicímu účtu Plus 100 Kč

2.5. Strukturované vklady

Uzavření smlouvy o strukturovaném vkladu  bez poplatku

Změna dispozic pro výplatu strukturovaného vkladu bez poplatku

2.6. Ostatní služby k účtům 

Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) 15 Kč

Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí) 30 Kč

Výpis z účtu k osobnímu převzetí 40 Kč

Výpis ze spořicího účtu, jistotního účtu bez poplatku

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok 50 Kč

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok 300 Kč

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky 500 Kč

Blokace a odblokování účtu bez poplatku

Vinkulace vkladu na účtu 500 Kč

Zrušení účtu bez poplatku

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 250 Kč

Výzva k úhradě závazku 500 Kč

Upomínka před soudní žalobou 1 000 Kč

Zrušení účtu z podnětu banky 200 Kč
* Pro potřeby zúčtování termínovaných vkladů, ke spořicím účtům, pro zúčtování poplatků 
v souvislosti s pronájmem bezpečnostní schránky, pro zúčtování splátek úvěrů nebo pro 
zúčtování obchodů s cennými papíry je možné založit technický účet, na kterém jsou zdar-
ma následující služby: otevření a vedení účtu, vklady hotovosti na účet, tuzemské příchozí 
platby, 1 výběr hotovosti v Kč nebo 1 odchozí standardní tuzemská platba měsíčně.

** U TV v jiných měnách, částek větších než 1 mil. Kč a při mimořádných situacích 
na fi nančních trzích je poplatek stanoven individuálně.

3. Tuzemský platební styk
(za platby tuzemského platebního styku jsou považovány platby v měně Kč v rámci 
ČR z/na účty vedené v měně Kč)

3.1. Příchozí platby

Příchozí platba z jiné banky 6 Kč

Příchozí platba z jiné banky ve prospěch spořicího účtu bez poplatku

Příchozí platba z jiné banky ve prospěch technického účtu bez poplatku

Příchozí platba v rámci banky bez poplatku

3.2. Odchozí platby

Odchozí standardní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči 30 Kč

Odchozí standardní platba do jiné banky pořízená elektronicky 4 Kč

Odchozí standardní platba zadaná prostřednictvím Telebanking 8 Kč

Odchozí expresní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči 200 Kč

Odchozí expresní platba do jiné banky pořízená elektronicky 85 Kč

Odchozí expresní platba zadaná prostřednictvím Telebanking 120 Kč

Odchozí platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči 30 Kč

Odchozí platba v rámci banky pořízená elektronicky 2 Kč

Odchozí platba v rámci banky zadaná prostřednictvím Telebanking 8 Kč

3.3. Inkasa

Souhlas s inkasem a SIPO – zadání, 
změna, zrušení – elektronicky  bez poplatku

Souhlas s inkasem a SIPO – zadání, 
změna, zrušení – na papírovém nosiči 30 Kč

3.4. Trvalé příkazy

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení – elektronicky  bez poplatku

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení – na papírovém nosiči 30 Kč

Odchozí platba do jiné banky na základě trvalého příkazu, inkasa či SIPO 5 Kč

Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu, inkasa či SIPO 2 Kč



3.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku

Úhrada do jiné banky složením hotovosti 100 Kč

Přesměrování plateb v rámci banky bez poplatku

Přesměrování plateb mimo banku 250 Kč měsíčně

Přijímání platebních příkazů na základě faxové dohody 1 000 Kč měsíčně

Příplatek za chybně vyplněný platební příkaz 100 Kč

Poplatek za změnu nebo zrušení platebního příkazu 
před odesláním z banky max. 300 Kč

Žádost o vrácení platby  300 Kč

4. Zahraniční platební styk

4.1. Příchozí platby

Příchozí standardní platba z jiné banky 0,9 %, min. 200 Kč, 
 max. 1 500 Kč

Příchozí Europlatba* 200 Kč

Příchozí platba v rámci banky bez poplatku

4.2. Odchozí platby

Standardní odchozí platba včetně  0,9 %, min. 250 Kč,
platby na základě trvalého příkazu max. 1 500 Kč

Odchozí Europlatba* (včetně Europlatby 
na základě trvalého příkazu) 250 Kč

Odchozí platba v Kč v rámci ČR 
z účtu vedeného v cizí měně  250 Kč

Příplatek k platbě do jiné banky předané na papírovém nosiči 300 Kč

NON-STP příplatek k odchozí platbě do jiné banky** 300 Kč

Odchozí platba v rámci banky 30 Kč

Příplatek k platbě v rámci banky předané na papírovém nosiči 20 Kč

NON-STP příplatek k platbě v rámci banky** 20 Kč

4.3. Trvalé příkazy

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení 
elektronicky – Online Banking, Telebanking 30 Kč

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení – na papírovém nosiči 50 Kč

4.4. Ostatní služby zahraničního platebního styku

Úhrada ze zahraničí určená 
k osobnímu vyzvednutí na pokladně 2 %, min. 1 000 Kč

Úhrada do zahraničí složením hotovosti 2 %, min. 1 000 Kč

Přesměrování plateb do jiné banky 250 Kč měsíčně

(poplatek se neúčtuje, pokud je již nastaveno přesměrování tuzemských plateb)

Zpracování přesměrované  0,9 %, min. 250 Kč,
platby do jiné banky  max. 1 500 Kč

Avízo do tuzemska 500 Kč

Avízo do zahraničí 1 000 Kč

Storno platby 1 000 Kč

Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta 200 Kč

Potvrzení o provedené platbě – platby do stáří 3 měsíců 300 Kč

Potvrzení o provedené platbě – platby starší než 3 měsíce 500 Kč
* Europlatba je každá platba do/ze země EU nebo EHP do částky EUR 50 000 v měně EUR,
 splňující následující náležitosti:
– správně zadaný BIC (Bank Identifi er Code = SWIFT kód) banky příjemce,
– správně zadaný IBAN (International Bank Account Number = mezinárodní číslo účtu)
 příjemce, 
– řízení poplatků „SHA“ (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce, poplatky přijíma  
 jící banky hradí příjemce), 
– neobsahuje žádný požadavek na zvláštní způsob zpracování.

Všechny příchozí a odchozí elektronické platby, které splňují podmínky SEPA platby, tj. musí 
splňovat stejné náležitosti jako Europlatba* s výjimkou výše částky. Ta není limitována. Pro 
zpoplatnění SEPA platby jsou použita tato pravidla:
a) částka platby do EUR 50 000 včetně – podmínky pro Europlatbu
b) částka platby nad EUR 50 000 – podmínky pro standardní zahraniční platbu

SEPA platby je možné provádět pouze v rámci rozšířeného Evropského hospodářského 
prostoru a pouze mezi bankami, které přistoupily k SEPA.

** NON-STP příplatek je aplikován ke každé zahraniční platbě s výjimkou šeků v případě, že:
– v případech, kdy je vyžadován (všechny platby v rámci EU a EHP), nebude IBAN příjemce
  uveden nebo nebude správný, 
– nebude uveden BIC (SWIFTová adresa) banky příjemce, nebo bude uveden chybně, 
– bude zadán požadavek na zvláštní způsob zpracování; takovým požadavkem rozumíme 
 použití (i) jiného než bankou defi novaného kódového slova nebo (ii) použití kódového
 slova, na jehož základě je příkaz zpracován jako NON-STP platba či (iii) zadání kódového
 slova v aplikaci elektronického bankovnictví v jiném než předepsaném formátu. 
 Bankou defi novaná kódová slova, která nezpůsobují aplikaci NON-STP příplatku, jsou:
 /RATE/, /VALUE/, /AVIZO/, /CHQB/, 
 /SPLATNY/ (pouze pro GEMINI), 
 /KS/, /VS/, /SS/ (pouze pro převody v Kč v rámci ČR).

5. Hotovostní operace

5.1. Vklady hotovosti na účty

Vklad hotovosti v Kč 15 Kč

Vklad hotovosti v Kč provedený třetí osobou 40 Kč

Vklad hotovosti v cizí měně 0,3 %, min. 15 Kč

Vklad bankovek v cizí měně v prekluzivní lhůtě 15 %

Vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím 
bankomatu UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank* bez poplatku

Vklady hotovostí v Kč a cizí měně na technický účet bez poplatku

Vklady hotovosti v Kč a cizí měně na spořicí účty 
a vkladní knížky v měně účtu/knížky bez poplatku

Zpracování neroztříděné hotovosti  1 500 Kč / 1 mil. Kč

Manipulativní směna bankovek  10 %, min. 100 Kč
a mincí a vklad mincí v Kč  (od 100 ks bankovek či mincí)

Vklad mincí v cizí měně na účet 10 %

*Prostřednictvím bankomatu není možné provádět vklady na účet ke kreditním kartám.

5.2. Výběry hotovosti z účtu

Výběr hotovosti v Kč  30 Kč

Výběr hotovosti v cizí měně 0,6 %, min. 30 Kč

Výběr hotovosti ze Spořicího účtu PLUS 
či vkladní knížky v měně účtu/knížky bez poplatku

Výběr mincí  30 Kč + 10 % z částky

Neohlášený výběr hotovosti nad 500 000 Kč 1 000 Kč

Neuskutečněný výběr  0,5 %, min. 1 000 Kč, 
objednané hotovosti max. 5 000 Kč

5.3. Prodej a nákup valut

Prodej valut 1 %, min. 50 Kč

Nákup valut 1 %, min. 50 Kč

Nákup bankovek v prekluzivní lhůtě 20 %

Nákup poškozených bankovek cizí měny 20 %

5.4. Ostatní hotovostní operace

Vklad na kreditní kartu vydanou UniCredit Bank 100 Kč



6. Šeky

6.1. Inkaso šeků splatných v zahraničí

Inkaso šeku 1 %, min. 300 Kč, max. 2 400 Kč 
 + výlohy zahraničních bank

Bankovní šeky UniCredit Bank splatné v zahraničí 
a předložené k inkasu u UniCredit Bank v ČR bez poplatku

Poplatek za vrácení nekrytého šeku 300 Kč + reálné 
 výlohy UniCredit Bank 
 + výlohy zahraničních bank

6.2. Inkaso šeků splatných u UniCredit Bank v ČR

Bankovní šeky UniCredit Bank v Kč 
splatné u UniCredit Bank v ČR bez poplatku

Zahraniční bankovní šeky v Kč a cizí 
měně splatné u UniCredit Bank v ČR bez poplatku

Klientské šeky v Kč (šeková knížka UniCredit Bank) 
předložené k proplacení na přepážce UniCredit Bank v ČR bez poplatku

Klientské šeky v Kč (šeková knížka UniCredit Bank) 
uplatněné v tuzemsku a splatné u UniCredit Bank v ČR bez poplatku

Klientské šeky v cizí měně (šeková knížka 
UniCredit Bank) uplatněné v zahraničí  1 %, min. 300 Kč,
a splatné u UniCredit Bank v ČR  max. 2 400 Kč

Poplatek za vrácení nekrytého šeku 300 Kč + reálné 
 výlohy UniCredit Bank

6.3. Inkaso šeků splatných v ČR

Inkaso bankovních šeků v Kč prostřednictvím 
zúčtovacího centra ČNB 100 Kč

Nezávazné inkaso bankovních a soukromých šeků v Kč  300 Kč + výlohy 
 tuzemských bank

Inkaso bankovních a soukromých šeků  1 %, min. 300 Kč, 
v cizí měně splatných v tuzemsku max. 2 400 Kč

Poplatek za vrácení nekrytého šeku 300 Kč + reálné 
 výlohy UniCredit Bank 
 + výlohy tuzemských bank

6.4. Vystavení šeků

Vystavení souboru klientských šeků s 25 kusy předtisku 200 Kč

Vystavení souboru klientských šeků s 5 kusy předtisku 50 Kč

Vystavení bankovního šeku v Kč 200 Kč

Vystavení bankovního šeku v cizí měně 1 %, min. 300 Kč, 
 max. 2 400 Kč

Vrácení nepoužitého bankovního šeku  300 Kč + reálné
UniCredit Bank v ČR  výlohy UniCredit Bank

Storno vystaveného bankovního  800 Kč + reálné
šeku bez předložení originálu  výlohy UniCredit Bank

6.5. Cestovní šeky

Cestovní šeky – nákup / vklad na účet 1 %, min. 100 Kč

7. Přímé bankovnictví

7.1. Online Banking – internetové bankovnictví

Zřízení produktu bez poplatku

Poplatek za užívání produktu 50 Kč měsíčně

Zrušení produktu bez poplatku

7.2. Telebanking – telefonické bankovnictví

Zřízení produktu bez poplatku

Poplatek za užívání produktu 50 Kč měsíčně

Zrušení produktu bez poplatku

7.3. GSM Banking – mobilní bankovnictví

Zřízení produktu bez poplatku

Poplatek za užívání produktu 50 Kč měsíčně

Zasílání bankovních SMS zpráv  1,90 Kč

Zrušení produktu bez poplatku

7.4. Smart Banking – mobilní bankovnictví vyšší generace

Zřízení produktu bez poplatku

Poplatek za užívání produktu 50 Kč měsíčně

Sada hesel TAN 50 Kč / obálka

Zrušení produktu bez poplatku

7.5. Zasílání informací

Zřízení produktu bez poplatku

Poplatek za užívání produktu bez poplatku

Zaslání SMS zprávy 1,90 Kč

Zaslání e-mailové zprávy bez poplatku

Zrušení produktu bez poplatku
Poznámka: Platí i pro SMS/e-mail zprávy zadané a generované přes Online Banking,
Telebanking, GSM Banking a Smart Banking.

7.6. Přímé bankovnictví – společné poplatky

Předání a inicializace bezpečnostního klíče 490 Kč

Vygenerování sady SMS pro mobilní bezpečnostní klíč 90 Kč / 100 SMS

Vygenerování vstupního bezpečnostního 
kódu / uživatelského čísla bez poplatku

Zavedení/změna hesla pro sekundární identifi kaci bez poplatku

Připojení dalšího účtu do aplikace Přímého bankovnictví bez poplatku

Změna nastavení práv uživatele bez poplatku

Blokace přístupu uživatele k produktům 
Přímého bankovnictví (operátor/pobočka)  bez poplatku

Odblokace přístupu uživatele k produktům 
Přímého bankovnictví (operátor/pobočka) bez poplatku

Uvolnění a administrace profi lu uživatele 
pro mezinárodní použití 1 000 Kč / uživatele
Poznámka: Výše jednotlivých poplatků může být individuálně upravena v rámci balíčků, 
viz Sazebník, kapitola 1.



8. Debetní karty

8.1. Osobní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank

8.1.1. Vydání/Používání karty 

Visa Electron, Maestro (elektronická platební karta)  200 Kč ročně

Visa Classic, MasterCard Standard 
(včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)  750 Kč ročně

Visa Gold, MasterCard Gold 
(včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)  3 000 Kč ročně

Visa Platinum (včetně pojištění 
TRAVEL Basic a SAFE Plus)  7 000 Kč ročně

8.1.2. Transakce kartou 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku

Výběr hotovosti kartou 

– z bankomatu skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí  5 Kč

– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR  30 Kč

– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí   100 Kč + 0,5 % z částky

– Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank  100 Kč + 0,5 % 
 v tuzemsku a zahraničí (nelze použít Visa Electron / Maestro) z částky

8.1.3. Ostatní poplatky

Aktivace první karty před jejím prvním použitím bez poplatku

Blokace platební karty

– na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 
 (Visa Electron / Maestro)  200 Kč

– na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky (Visa Classic, 
 MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum)  500 Kč

Vydání duplikátu karty   200 Kč

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou 
kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku

Opětovné vydání PIN  100 Kč

Změna limitu čerpání ke kartě   100 Kč

Změna připojeného účtu ke kartě   100 Kč

Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí

– běžný a minulý rok  50 Kč

– předcházející roky  300 Kč

Vydání náhradní karty v zahraničí   3 000 Kč

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí   1 000 Kč

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů 
  účtovaných partnerskou bankou

Obstarání dokumentace ke kartové  podle skutečných nákladů
transakci na základě požadavku klienta  účtovaných partnerskou bankou

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů 
  účtovaných partnerskou bankou

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů

8.2. Doplňkové služby k debetním kartám

8.2.1. TRAVEL Basic – cestovní pojištění ke kartě

Visa Electron, Maestro  25 Kč měsíčně

Visa Classic, MasterCard Standard bez poplatku

Visa Gold, MasterCard Gold bez poplatku

Visa Platinum bez poplatku

8.2.2. TRAVEL Plus – cestovní pojištění ke kartě

Visa Electron, Maestro  40 Kč měsíčně

Visa Classic, MasterCard Standard  40 Kč měsíčně

Visa Gold, MasterCard Gold  50 Kč měsíčně

Visa Platinum  55 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

8.2.3. SAFE – pojištění zneužití karty při její ztrátě nebo odcizení 

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč  25 Kč měsíčně

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč  35 Kč měsíčně

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč
(pro karty VISA Platinum) bez poplatku

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

8.2.4. IAPA

Ke kartám Visa Classic, MasterCard Standard, 
Visa Gold, MasterCard Gold  500 Kč ročně

Ke kartě Visa Platinum bez poplatku

Vydání náhradní karty   200 Kč 

8.2.5. Priority Pass

Ke kartám Visa Classic, MasterCard Standard, 
Visa Gold, MasterCard Gold  500 Kč ročně

Ke kartě Visa Platinum bez poplatku

Vydání náhradní karty   200 Kč 

Použití karty Priority Pass USD 27 / vstup

Duplikát dokladu vystaveného při návštěvě VIP salonku   50 Kč + 19 % DPH

8.3. Mezinárodní karty AMERICAN EXPRESS zprostředkované 

UniCredit Bank (poplatky jsou účtovány společností 

American Express) 

(platí pro smlouvy uzavřené do 30. června 2005)

Vstupní poplatek do klubu American Express USD 80

American Express Card (Personal Green Card) USD 100 ročně

– dodatková karta USD 50 ročně

Gold Card USD 200 ročně

– dodatková karta USD 100 ročně

Platinum card USD 700 ročně

– dodatková karta bez poplatku

Centurion card USD 1 000 ročně

– dodatková karta bez poplatku

Blokace platební karty American Express bez poplatku

Výběr hotovosti 4 % z částky

Bezhotovostní nákup bez poplatku



9. Kreditní karty

9.1. Kreditní karta UniCredit Bank

 Visa Classic Visa Gold

9.1.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta bez poplatku 1 500 Kč ročně

Dodatková karta bez poplatku 750 Kč ročně

9.1.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta 40 Kč měsíčně bez poplatku 

Dodatková karta 20 Kč měsíčně bez poplatku 

9.1.3. Poplatky za transakce

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku bez poplatku 

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 40 Kč + 1 % z částky

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 100 Kč + 0,5 % z částky

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 100 Kč + 0,5 % z částky

9.1.4. Doplňkové služby

TRAVEL – cestovní pojištění*

Basic 25 Kč měsíčně 35 Kč měsíčně

Plus 40 Kč měsíčně 50 Kč měsíčně

CREDIT – pojištění úvěrového rizika*

Basic 0,14 % z úvěrového rámce měsíčně 0,14 % z úvěrového rámce měsíčně

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti.

Plus 0,30 % z úvěrového rámce měsíčně 0,30 % z úvěrového rámce měsíčně

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 25 Kč měsíčně

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 35 Kč měsíčně

GOLF PACKAGE – výhody pro přátele golfu 2 000 Kč ročně 2 000 Kč ročně

IAPA 500 Kč ročně 500 Kč ročně

Priority Pass 500 Kč ročně 500 Kč ročně

Použití karty Priority Pass 27 USD / vstup 27 USD / vstup

Vydání náhradní karty IAPA/Priority Pass 200 Kč  200 Kč 

*Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.1.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč 3 000 Kč

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 1 000 Kč

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 500 Kč 500 Kč

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku bez poplatku

9.1.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku bez poplatku

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku bez poplatku

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 50 Kč

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 300 Kč

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku bez poplatku

9.1.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku bez poplatku

Užívání Online Card bez poplatku bez poplatku

Zrušení Online Card bez poplatku bez poplatku

Vydání duplikátu karty  200 Kč 200 Kč

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 100 Kč

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč 250 Kč

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 350 Kč

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 550 Kč

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 1 500 Kč

Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou



Telefonní autorizace podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů podle skutečných nákladů
– U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den   
 připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

– Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na finančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba karty Visa Classic činí 1,95 %, karty Visa Gold 1,33 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny 
ve výši 2 % měsíčně. Aktuální výši úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

*Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.2. Věrnostní platební karta Visa AXA

 Visa AXA 

9.2.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta

1. rok bez poplatku  

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce vyšší nebo roven 35 000 Kč bez poplatku  

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce nižší než 35 000 Kč 360 Kč 

9.2.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta bez poplatku  

9.2.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku 

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

9.2.4. Doplňkové služby 

TRAVEL AXA – cestovní pojištění*

Basic 5 Kč měsíčně 

Komplet 40 Kč měsíčně 

CREDIT – pojištění úvěrového rizika* 0,9 % z úvěrového rámce ročně

Pojištění pro případ smrti a plné invalidity následkem úrazu.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 

IAPA 500 Kč ročně 

Priority Pass 500 Kč ročně 

Použití karty Priority Pass 27 USD / vstup 

Vydání náhradní karty IAPA / Priority Pass 200 Kč  

*Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.2.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč 

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 500 Kč 

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku 

9.2.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku 

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku 

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku 

9.2.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku 

Užívání Online Card bez poplatku 

Zrušení Online Card bez poplatku 

Vydání duplikátu karty  200 Kč 

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč 

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 

Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 



Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou 

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů 
– U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den   
 připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

– Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,95 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši   
 úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

*Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.3. Věrnostní platební karta Visa Electron AXA

 Visa Electron AXA s úvěrovým limitem  Visa Electron AXA bez úvěrového limitu 

9.3.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta

1. rok bez poplatku  bez poplatku 

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce vyšší nebo roven 35 000 Kč bez poplatku  bez poplatku 

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce nižší než 35 000 Kč 360 Kč 360 Kč

9.3.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta bez poplatku  bez poplatku 

9.3.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku bez poplatku

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 40 Kč + 1 % z částky

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 100 Kč + 0,5 % z částky

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 100 Kč + 0,5 % z částky

9.3.4. Doplňkové služby 

TRAVEL – cestovní pojištění*

Basic 25 Kč měsíčně 25 Kč měsíčně

Plus 40 Kč měsíčně 40 Kč měsíčně

CREDIT – pojištění úvěrového rizika* 0,9 % z úvěrového rámce ročně –

Pojištění pro případ smrti a plné invalidity následkem úrazu.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 25 Kč měsíčně

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 35 Kč měsíčně

Poznámka: *Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.3.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí – –

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 1 000 Kč

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 200 Kč 200 Kč

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku bez poplatku

9.3.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku bez poplatku

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku bez poplatku

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 50 Kč

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 300 Kč

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku bez poplatku

9.3.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku bez poplatku

Užívání Online Card bez poplatku bez poplatku

Zrušení Online Card bez poplatku bez poplatku

Vydání duplikátu karty  200 Kč 200 Kč

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 100 Kč

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč –

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 350 Kč

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 550 Kč

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 1 500 Kč

Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou



Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů podle skutečných nákladů
– U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den   
 připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

– Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,95 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši   
 úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

*Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.4. Kreditní karta Visa GENERALI 

 Visa GENERALI 

9.4.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta

1. rok bez poplatku 

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce vyšší nebo roven 35 000 Kč bez poplatku 

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce nižší než 35 000 Kč 280 Kč ročně 

Dodatková karta 140 Kč ročně 

9.4.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta bez poplatku 

Dodatková karta bez poplatku 

9.4.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku 

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

9.4.4. Doplňkové služby 

TRAVEL – cestovní pojištění*

Basic 25 Kč měsíčně 

Plus 40 Kč měsíčně 

CREDIT – pojištění úvěrového rizika*

Basic 0,9 % z úvěrového rámce ročně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti a plné invalidity následkem úrazu.

Premium 2,5 % z úvěrového rámce ročně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity následkem úrazu a pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 

IAPA 500 Kč ročně 

Priority Pass 500 Kč ročně 

Použití karty Priority Pass 27 USD / vstup 

Vydání náhradní karty IAPA/Priority Pass 200 Kč  

*Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.4.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč 

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 500 Kč 

Vydání nové karty za ztracenou / odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku 

9.4.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku 

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku 

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku 

9.4.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku 

Užívání Online Card bez poplatku 

Zrušení Online Card bez poplatku 

Vydání duplikátu karty  200 Kč 

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč 

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 



Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů 
– U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den   
 připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

– Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,95 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši   
 úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

*Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.5. Kreditní karty partnerů RENOME Visa Bata, Visa Blažek, Visa FOKUS OPTIK, Visa Klenoty Aurum, Visa Reserved

 Visa Classic 

9.5.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta

1. rok bez poplatku 

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce vyšší nebo roven 35 000 Kč bez poplatku 

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce nižší než 35 000 Kč 299 Kč ročně 

Dodatková karta bez poplatku 

9.5.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta bez poplatku 

Dodatková karta bez poplatku 

9.5.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku 

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

9.5.4. Doplňkové služby 

TRAVEL – cestovní pojištění*

Basic 25 Kč měsíčně 

Plus 40 Kč měsíčně 

CREDIT – pojištění úvěrového rizika*

Basic 0,14 % z úvěrového rámce měsíčně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti.

Plus 0,30 % z úvěrového rámce měsíčně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 

IAPA 500 Kč ročně 

Priority Pass 500 Kč ročně 

Použití karty Priority Pass 27 USD / vstup 

Vydání náhradní karty IAPA / Priority Pass 200 Kč  

*Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.5.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč 

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 500 Kč 

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku 

9.5.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku 

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku 

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku 

9.5.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku 

Užívání Online Card bez poplatku 



Zrušení Online Card bez poplatku 

Vydání duplikátu karty  200 Kč 

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč 

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 

Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů 
– U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den   
 připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

– Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,99 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši   
 úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

 *Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.6. Kreditní karta Visa SCHLECKER

 Visa SCHLECKER 

9.6.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta

1. rok bez poplatku 

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce vyšší nebo roven 35 000 Kč bez poplatku 

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce nižší než 35 000 Kč 299 Kč ročně 

Dodatková karta bez poplatku 

9.6.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta bez poplatku 

Dodatková karta bez poplatku 

9.6.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku 

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

9.6.4. Doplňkové služby 

TRAVEL – cestovní pojištění*

Basic 25 Kč měsíčně 

Plus 40 Kč měsíčně 

CREDIT – pojištění úvěrového rizika*

Basic 0,14 % z úvěrového rámce měsíčně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti.

Plus 0,30 % z úvěrového rámce měsíčně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 

IAPA 500 Kč ročně 

Priority Pass 500 Kč ročně 

Použití karty Priority Pass 27 USD / vstup 

Vydání náhradní karty IAPA / Priority Pass 200 Kč  

*Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.6.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč 

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 500 Kč 

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku 

9.6.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku 



Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku 

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku 

9.6.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku 

Užívání Online Card bez poplatku 

Zrušení Online Card bez poplatku 

Vydání duplikátu karty  200 Kč 

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč 

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 

Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů 
– U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den   
 připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

– Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,99 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši   
 úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

*Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.7. Kreditní karta Visa ŠKODA AUTO

 Visa ŠKODA AUTO 

9.7.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta 250 Kč ročně 

Dodatková karta 120 Kč ročně 

9.7.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta 50 Kč měsíčně 

Dodatková karta 30 Kč měsíčně 

9.7.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku 

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

9.7.4. Doplňkové služby 

TRAVEL – cestovní pojištění*

Basic 25 Kč měsíčně 

Plus 40 Kč měsíčně 

CREDIT – pojištění úvěrového rizika*

Basic 0,14 % z úvěrového rámce měsíčně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti.

Plus 0,30 % z úvěrového rámce měsíčně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 

IAPA 500 Kč ročně 

Priority Pass 500 Kč ročně 

Použití karty Priority Pass 27 USD / vstup 

Vydání náhradní karty IAPA / Priority Pass 200 Kč  

*Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.7.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč 

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 



Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 500 Kč 

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku 

9.7.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku 

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku 

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku  

9.7.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku 

Užívání Online Card bez poplatku 

Zrušení Online Card bez poplatku 

Vydání duplikátu karty  200 Kč 

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč 

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 

Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů 
– U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den   
 připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

– Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,58 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši   
 úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

*Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.8. Kreditní karta Visa Electron ŠKODA CLUB

 Visa Electron ŠKODA CLUB  Visa Electron ŠKODA CLUB 

 s úvěrovým limitem bez úvěrového limitu

9.8.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta

1. rok bez poplatku bez poplatku

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce vyšší nebo roven 35 000 Kč bez poplatku bez poplatku

2. a další roky – celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím roce nižší než 35 000 Kč 299 Kč ročně 299 Kč ročně

Dodatková karta bez poplatku bez poplatku

9.8.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta bez poplatku bez poplatku

Dodatková karta bez poplatku bez poplatku

9.8.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku  bez poplatku

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 40 Kč + 1 % z částky

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 100 Kč + 0,5 % z částky

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 100 Kč + 0,5 % z částky

9.8.4. Doplňkové služby 

TRAVEL – cestovní pojištění*

Basic 25 Kč měsíčně 25 Kč měsíčně

Plus 40 Kč měsíčně 40 Kč měsíčně

CREDIT – pojištění úvěrového rizika*

Basic 0,14 % z úvěrového rámce měsíčně –

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti.

Plus 0,30 % z úvěrového rámce měsíčně –

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 25 Kč měsíčně



Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 35 Kč měsíčně

*Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.8.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí – –

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 1 000 Kč

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 200 Kč 200 Kč

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku bez poplatku

9.8.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku bez poplatku

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku bez poplatku

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 50 Kč

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 300 Kč

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku bez poplatku

9.8.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku bez poplatku

Užívání Online Card bez poplatku bez poplatku

Zrušení Online Card bez poplatku bez poplatku

Vydání duplikátu karty  200 Kč 200 Kč

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 100 Kč

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč –

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 350 Kč

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 550 Kč

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 1 500 Kč

Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů podle skutečných nákladů
– U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den   
 připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

– Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,99 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši   
 úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

*Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.9. Kreditní karty Visa ČSA

 Visa ČSA 

9.9.1. Poplatek za vydání/použití karty

Základní karta 500 Kč ročně 

Dodatková karta 500 Kč ročně 

9.9.2. Poplatek za správu účtu

Základní karta bez poplatku 

Dodatková karta bez poplatku 

9.9.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku 

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí  40 Kč + 1 % z částky 

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky 

9.9.4. Doplňkové služby 

GOLF PACKAGE – výhody pro přátele golfu 2 000 Kč ročně

TRAVEL – cestovní pojištění*

Basic 25 Kč měsíčně 

Plus 40 Kč měsíčně 

CREDIT – pojištění úvěrového rizika*

Basic 0,14 % z úvěrového rámce měsíčně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti.

Plus 0,30 % z úvěrového rámce měsíčně 

Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

SAFE – pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení*



Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně 

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně 

IAPA 500 Kč ročně 

Priority Pass 500 Kč ročně 

Použití karty Priority Pass 27 USD / vstup 

Vydání náhradní karty IAPA / Priority Pass 200 Kč  

*Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

9.9.5. Nouzové služby

Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč 

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč 

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 500 Kč 

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku 

9.9.6. Technické úkony

Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku 

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku 

Zaslání kopie výpisu – běžný a minulý rok 50 Kč 

Zaslání kopie výpisu – předcházející roky 300 Kč 

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku 

9.9.7. Ostatní poplatky

Zřízení Online Card  bez poplatku 

Užívání Online Card bez poplatku 

Zrušení Online Card bez poplatku 

Vydání duplikátu karty  200 Kč 

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč 

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč 

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč 

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč 

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč 

Smluvní pokuta 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč 

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou 

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů 
–  U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den 

připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

–  Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,58 % měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši 
úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

*Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.

9.10. Karta Diners Club (poplatky jsou účtované společností Diners Club)

9.10.1. Poplatek za vydání/použití karty

Karta Diners Club  5 000 Kč ročně 

Dodatková karta Diners Club  2 500 Kč ročně 

Karta Diners Club/ČSA* 6 000 Kč ročně 

Dodatková karta Diners Club/ČSA* 3 000 Kč ročně 

Karta Diners Club/Golf** 6 000 Kč ročně 

Dodatková karta Diners Club/Golf** 3 000 Kč ročně 

9.10.2. Ostatní poplatky

Poplatek za vydání závěsných štítků na zavazadla (2 kusy) 300 Kč 

Cestovní pojištění s aktivací bez poplatku  

Aktivace a změna PIN bez poplatku  

Zasílání výpisů a duplikátů výpisů bez poplatku  

Volba, aktivace a případná změna PIN bez poplatku  

Změna limitu čerpání bez poplatku  

Blokace karty a její uvedení na mezinárodní stoplist bez poplatku  

Vystavení a zaslání náhradní karty bez poplatku  

Náhradní hotovost při odcizení/ztrátě karty v zahraničí bez poplatku  



Transakce (platba) kreditní kartou bez poplatku  

Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu nebo na přepážce 4 % z částky 

Poplatek za pozdní úhradu transakcí 2,5 % měsíčně 

Poplatek za nedodržení data splatnosti 350 Kč

* Pro členy OK Plus – hlavní karta – 4 000 Kč ročně

* Pro členy OK Plus – dodatková karta – 2 000 Kč ročně

** Pro členy České golfové federace – hlavní karta – 4 000 Kč ročně

** Pro členy České golfové federace – dodatková karta – 2 000 Kč ročně

9.11. Kreditní karty Visa vydané Živnostenskou Bankou do 30. 4. 2007

 Visa Credit Classic, Visa Golf Visa Credit Gold

Vedení karty – principle (Základní karta) bez poplatku bez poplatku

Vedení karty – family (Dodatková karta) bez poplatku bez poplatku

Poplatek za správu kreditní linky 50 Kč měsíčně 160 Kč měsíčně

9.11.1. Ostatní poplatky

Vytvoření opisu kartových transakcí 100 Kč 100 Kč

Změna úvěrového rámce 100 Kč 100 Kč

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů  podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou účtovaných partnerskou bankou

Zaslání náhradní hotovosti do zahraničí podle skutečných nákladů podle skutečných nákladů

Poplatek za překročení úvěrového rámce (za bankou stanovených podmínek) 200 Kč 200 Kč

První upomínka k zaplacení dlužné částky 100 Kč 100 Kč

Druhá upomínka k zaplacení dlužné částky 200 Kč 200 Kč

Úrok z prodlení se splácením úvěru nebo jiných platebních závazků 25 % p. a.  25 % p. a.

9.12.  Kreditní karta Visa MediC+ 

 

9.12.1. Poplatek za vydání/použití karty 

Základní karta bez poplatku

9.12.2. Poplatek za správu účtu 

Základní karta 30 Kč měsíčně

9.12.3. Poplatky za transakce 

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku

Výběr hotovosti z bankomatu v tuzemsku a z bankomatu skupiny UniCredit Group v zahraničí 40 Kč + 1 % z částky

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky

Cash Advance - výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky

9.12.4. Doplňkové služby 

TRAVEL - cestovní pojištění* 

Basic 25 Kč měsíčně

Plus 40 Kč měsíčně

CREDIT - pojištění úvěrového rizika* 

Basic 0,14 % z úvěrového rámce měsíčně
Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové spltáky pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti. 

Plus 0,30 % z úvěrového rámce měsíčně
Poznámka: Pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. 

SAFE - pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení* 

Basic - pojistné plnění 30 000 Kč 25 Kč měsíčně

Plus - pojistné plnění 50 000 Kč 35 Kč měsíčně

IAPA 500 Kč ročně

Priority Pass 500 Kč ročně

Použití karty Priority Pass 27 USD / vstup

Vydání náhradní karty IAPA/Priority Pass 200 Kč
* Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty. 

9.12.5. Nouzové služby 

Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč

Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč

Blokace karty na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky 500 Kč

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu témuž držiteli karty s původní platností bez poplatku

9.12.6. Technické úkony 



Aktivace nové karty před jejím prvním použitím bez poplatku

Zaslání výpisu transakcí z karty (poštovné) bez poplatku

Zaslání kopie výpisu - běžný a minulý rok 50 Kč

Zaslání kopie výpisu - předcházející roky 300 Kč

Zvýšení kreditního limitu (lze zvýšit až po 6 měsících) bez poplatku

9.12.7. Ostatní poplatky 

Zřízení Online Card bez poplatku

Užívání Online Card bez poplatku

Zrušení Online Card bez poplatku

Vydání duplikátu karty 200 Kč

Opětovné vydání a zaslání PIN 100 Kč

Překročení úvěrového limitu* 250 Kč

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 350 Kč

Výzva k úhradě pohledávky 550 Kč

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 500 Kč

Smluvní pokuta 10% z dlužné částky, min. 500 Kč

Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou

Telefonní autorizace podle skutečných nákladů 
 účtovaných partnerskou bankou

Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů
 - U bezhotovostních transakcí je klientům poskytováno bezúročné období v případě, že uhradí 100 % dlužné částky v termínu, uvedeném na výpisu z účtu. Za provedení úhrady se považuje den 
připsání platby na kartový účet v UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

 - Smluvní úroková sazba je aktualizována podle cen na fi nančním trhu ČR. Smluvní úroková sazba činí 1,95% měsíčně. Úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 2,00 % měsíčně. Aktuální výši 
úrokových sazeb lze získat na www.unicreditbank.cz a informační lince 800 144 441.

* Poplatek je zúčtován v každém účetním období, v němž k přečerpání došlo a přečerpání trvá.



10. Úvěry

10.1. Kontokorentní úvěry

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr bez poplatku

Poskytnutí úvěru na běžném účtu 200 Kč

Správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu 20 Kč měsíčně

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta bez poplatku

10.2. Hypoteční úvěry

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr bez poplatku

Poskytnutí úvěru:

-  hypoteční úvěr PLUS na fi nancování nemovitosti 
určené k bydlení (pouze pro fyzické osoby) bez poplatku

-  ostatní hypoteční úvěry na fi nancování nemovitostí 
určených k bydlení a neúčelový hypoteční úvěr  0,8 % z objemu úvěru,
(pouze pro fyzické osoby)  min. 8 000 Kč, max. 30 000 Kč

-  hypoteční úvěry na fi nancování nemovitostí určených 
k pronájmu (pro fyzické osoby i právnické osoby) 1 %, min. 8 000 Kč

Správa a vedení úvěru včetně zaslání výpisu z úvěru:

- hypoteční úvěr PLUS bez poplatku

- ostatní hypoteční úvěry bez státní podpory 150 Kč měsíčně*

- ostatní hypoteční úvěry se státní podporou 200 Kč měsíčně*

Čerpání hypotečního úvěru na základě návrhu 
na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí bez poplatku

Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků pro daňové účely bez poplatku

Vystavení mimořádného potvrzení o výši zaplacených 
úroků z úvěru pro daňové účely na žádost klienta 500 Kč

Zaslání oznámení banky při ukončení úrokového období bez poplatku

Změna smluvních podmínek z podnětu 
klienta – při změně splátkového plánu  2 000 Kč

Změna smluvních podmínek z podnětu 
klienta – ostatní změny podmínek 5 000 Kč

Kompenzační poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání 0,3 %
Poznámka: Poplatek se počítá z částky, u které se prodlužuje čerpání, za každý započatý 
měsíc, o který se čerpání prodlužuje.

Kompenzační poplatek  (Klientská sazba – Diskont 
z nečerpané částky úvěru sazba), min. 1 %
Poznámka: Poplatek se počítá z nedočerpané částky za každý započatý rok od data 
dočerpání do data refi xu sazby.

Kompenzační poplatek za mimořádnou  (Klientská sazba – Diskont 
částečnou/úplnou předčasnou splátku úvěru sazba), min. 1 %
Poznámka: Poplatek se počítá z předčasně splacené jistiny, za každý započatý 
rok do data refi xu sazby. 

*v případě, že klient nemá v UniCredit Bank vedeno osobní konto či běžný účet, je poplatek 
stanoven ve výši 300 Kč

10.3. Spotřebitelské úvěry

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr bez poplatku

Poskytnutí úvěru 1 % z objemu úvěru, 
 min. 500 Kč

Správa a vedení úvěru včetně zaslání výpisu z úvěru 50 Kč měsíčně

Poplatek za vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru  bez poplatku

Poplatek za vystavení potvrzení o výši úroků 
z úvěru – mimořádně (na základě žádosti klienta)  500 Kč

Změna smluvních podmínek ze strany klienta 2 000 Kč

Předčasná splátka celé jistiny osobního úvěru bez poplatku

Kompenzační poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání 0,3 %
Poznámka: Poplatek se počítá z částky, u které se prodlužuje čerpání, za každý započatý 
měsíc, o který se čerpání prodlužuje.

Kompenzační poplatek  (Klientská sazba – Diskont 
z nečerpané částky úvěru sazba), min. 1 %
Poznámka: Poplatek se počítá z nedočerpané částky za každý započatý rok od data 
dočerpání do data splatnosti úvěru. 

*v případě, že klient nemá v UniCredit Bank vedeno osobní konto či běžný účet, je poplatek 
stanoven ve výši 300 Kč

10.4. Studentská půjčka

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr bez poplatku

Poskytnutí úvěru bez poplatku

Správa a vedení úvěru včetně zaslání výpisu z úvěru 50 Kč měsíčně

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta bez poplatku

10.5. Ostatní služby

Poradenství nebo úkony nad  250 Kč za každých 
rámec standardních služeb započatých 30 minut

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 250 Kč

Výzva k úhradě pohledávky 500 Kč

Výzva k úhradě celkové pohledávky 1 000 Kč

11. Cenné papíry a podílové fondy

11.1. Akcie a dluhopisy

Úpis podílu na sběrném dluhopisu v rámci 
dluhopisového programu UniCredit Bank bez poplatku

Koupě podílu na sběrném dluhopisu v objemu 
do 100 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně 
v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank 100 Kč

Koupě podílu na sběrném dluhopisu v objemu 
nad 100 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně 
v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank 200 Kč

Zpětný odkup podílu na sběrném dluhopisu
v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank bez poplatku

Zahraniční akcie – zprostředkování  0,8 % z objemu transakce,
nákupu/prodeje/úpisu na burze či OTC  min. 1 200 Kč

Zahraniční certifi káty, zahraniční strukturované 
dluhopisy, ETF, warranty – zprostředkování  0,8 % z objemu transakce, 
nákupu/prodeje na burze  min. 1 200 Kč

Zahraniční certifi káty, zahraniční strukturované 
dluhopisy, ETF, warranty – zprostředkování  1,5 % z objemu transakce, 
nákupu/prodeje OTC min. 1 200 Kč

Zahraniční certifi káty, zahraniční 
strukturované dluhopisy, ETF – úpis  individuálně dle
nově emitovaných instrumentů  prodejního prospektu

Akcie, certifi káty, warranty obchodované  
na Pražské burze cenných papírů –  0,8 % z objemu transakce,
zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu min. 3 000 Kč

Úročené cenné papíry a jiné 
dluhopisy – nákup  0,8 % z objemu transakce, min. 600 Kč

Úročené cenné papíry a jiné 
dluhopisy – prodej před splatností  0,25 % z objemu transakce, min. 600 Kč

Odběrová práva 1 % z objemu transakce, min. 100 Kč

Dílčí práva / Akciové špičky  1 % z objemu transakce, min. 100 Kč
Poznámka: K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, které 
UniCredit Bank platí třetím osobám. Dojde-li vzhledem k úzkým tržním poměrům 
k částečnému vypořádání, bude každé dílčí vypořádání vyúčtováno jako zvláštní příkaz.

11.2. Podílové fondy

11.2.1. Podílové fondy Pioneer 

Nákup podílových listů dle platného ceníku 

Zpětný odkup podílových listů dle platného ceníku

Zprostředkování uzavření Rámcové smlouvy 
o vydání PL otevřených podílových 
fondů České rodiny fondů Pioneer bez poplatku

Žádost o zřízení podpisového vzoru pro otevřené 
podílové fondy České rodiny fondů Pioneer bez poplatku

Žádost o bezhotovostní odkup podílových fondů Pioneer

 – podílníci, jejichž fi nančním poradcem je UniCredit Bank bez poplatku

 –  podílníci ostatních fi nančních poradců – převod 
na běžný účet vedený v UniCredit Bank 30 Kč



 –  podílníci ostatních fi nančních poradců – převod 
na běžný účet vedený v Kč v jiné bance 60 Kč

Žádost o výměnu, přechod a převod podílových listů fondů Pioneer

 – podílníci, jejichž fi nančním poradcem je UniCredit Bank bez poplatku

 – podílníci ostatních fi nančních poradců 50 Kč

Zpětný odkup podílových listů podílových fondů 
České rodiny fondů Pioneer vypořádaný výplatou 
hotovosti v Kč na přepážce UniCredit Bank 80 Kč

Žádost o změnu registrovaného bankovního účtu 

 – podílníci, jejichž fi nančním poradcem je UniCredit Bank bez poplatku

 – podílníci ostatních fi nančních poradců 50 Kč

Vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných 
papírů pro podílníky fondů České rodiny fondů Pioneer 50 Kč

Zprostředkování uzavření dodatku k Žádosti 
o účet pro investování do Programu 
pravidelného investování MEZINÁRODNÍ RYTMUS bez poplatku

Zprostředkování uzavření dodatku k Rámcové 
smlouvě pro investování do Programu 
pravidelného investování ČESKÝ RYTMUS bez poplatku

Zprostředkování uzavření Smlouvy pro investování 
do investičního programu RENTIER INVEST bez poplatku

11.2.2. Ostatní podílové fondy 

Nákup podílových listů max. do výše dle statutu fondu

Zpětný odkup podílových listů max. do výše dle statutu fondu
Poznámka: K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, 
které UniCredit Bank platí třetím osobám. 

11.3. Poskytování služeb v rámci úschovy/správy

Odměna za vedení klientského účtu cenných papírů u UniCredit Bank

– držený podíl sběrného dluhopisu v rámci 
 dluhopisového programu UniCredit Bank bez poplatku

– zahraniční fondy Pioneer LUX bez poplatku

– ostatní cenné papíry 0,15 %, min. 300 Kč
   + 19 % DPH
Poznámka: Odměna inkasována k 20. lednu roku následujícího.

Proplacení splatných cenných papírů 
z účtu cenných papírů bez poplatku

Převod cenných papírů na účet cenných papírů (za jeden titul)  

– ve prospěch jiného účtu cenných papírů 
 v rámci UniCredit Bank bez poplatku

– ve prospěch účtu u jiného uschovatele 900 Kč

Změna kapitálu – pro mladé akcie 1 %, min. 100 Kč

Změna kapitálu – opce, warranty, 
směnitelné obligace a požitkové akcie 1 %, min. 100 Kč

11.4. Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů 

Odměna banky za investiční poradenství 0,1% z hodnoty investičních 
 nástrojů + 19 % DPH
Poznámka: Hodnota investičních nástrojů počítána jako průměr hodnot k ultimu měsíce.
Poplatek inkasován k 20. lednu roku následujícího, případně při ukončení 
smlouvy o poradenství.

12. Pojištění

12.1. Perspektiva – forte

Vstupní poplatek dle výše jednorázového pojistného v Kč

 – výše jednorázového pojistného 100 000–249 999 Kč 4,0 %

 – výše jednorázového pojistného 250 000–499 999 Kč 2,5 %

 – výše jednorázového pojistného 500 000 Kč a více 1,5 %

Poplatek za správu aktiv  1,2 % ročně

Poplatek za částečný, příp. úplný odkup dle doby trvání pojištění*

 – v 1. roce trvání pojištění 5,0 %

 – ve 2. roce trvání pojištění 4,0 %

 – ve 3. roce trvání pojištění 3,0 %

 – ve 4. roce trvání pojištění 2,0 %

 – v 5. roce trvání pojištění 1,0 %

 – v dalších letech bez poplatku

Poplatek za převod podílů

 – 1. převod v daném roce bez poplatku

 – další převody v daném roce 100 Kč
*Poplatek hrazený pojištovně + při částečném odkupu se k % poplatku připočítává 
poplatek ve výši 100 Kč.

12.2. Perspektiva – lux

Vstupní poplatek dle výše jednorázového pojistného v Kč

 – výše jednorázového pojistného 1 000 000–1 999 999 Kč 1,5 %

 – výše jednorázového pojistného 2 000 000 Kč a více 1,0 %

Vstupní poplatek dle výše jednorázového pojistného v EUR, USD

– výše jednorázového pojistného 40 000–79 999 EUR, USD 1,5 %

– výše jednorázového pojistného 80 000 EUR, USD a více 1,0 %

Poplatek za správu aktiv  0,8 % ročně

Poplatek za částečný, příp. úplný odkup dle doby trvání pojištění**

– v 1. roce trvání pojištění 5,0 %

– ve 2. roce trvání pojištění 4,0 %

– ve 3. roce trvání pojištění 3,0 %

– ve 4. roce trvání pojištění 2,0 %

– v 5. roce trvání pojištění 1,0 %

– v dalších letech bez poplatku

Poplatek za převod podílů bez poplatku
**Poplatek hrazený pojištovně + při částečném odkupu se k % poplatku připočítává popla-
tek ve výši 100 Kč nebo 4 EUR nebo 4 USD, v závislosti na měně, v níž je vedena pojistná 
smlouva.

12.3. Perspektiva – standard

Alokace běžného pojistného 94,0 %

(od 2. roku trvání pojištění)

Poplatek za správu aktiv  1,2 % ročně

Alokační procento mimořádného pojistného dle jeho výše v Kč

– do 59 999 Kč 94,0 %

– od 60 000 do 99 999 Kč 95,0 %

– od 100 000 do 249 999 Kč 96,0 %

– od 250 000 do 499 999 Kč 97,5 %

– 500 000 Kč a více 98,5 %

Výše pojistného v Kč za připojištění smrti následkem úrazu dle lhůty placení

– roční 900 Kč

– pololetní  450 Kč

– čtvrtletní 225 Kč

– měsíční 75 Kč

Výše pojistného v Kč za připojištění trvalých následků úrazu dle lhůty placení

– roční 600 Kč

– pololetní  300 Kč

– čtvrtletní 150 Kč

– měsíční 50 Kč

Poplatek za změnu alokace pojistného

– 1. změna alokace v daném roce bez poplatku

– další změny alokace v daném roce 100 Kč

Poplatek za převod podílů

– 1. převod v daném roce bez poplatku

– další převody v daném roce 100 Kč

Poplatek za částečný, příp. úplný odkup z běžného pojistného 
dle doby trvání pojištění***

– v 1. roce trvání pojištění 100,0 %

– ve 2. roce trvání pojištění 100,0 %



– ve 3. roce trvání pojištění 50,0 %

– ve 4. roce trvání pojištění 30,0 %

– v 5. roce trvání pojištění 15,0 %

– v dalších letech bez poplatku
***Poplatek hrazený pojištovně + při částečném odkupu se k % poplatku připočítává 
poplatek ve výši 100 Kč.

13. Bezpečnostní schránky

13.1. Pronájem bezpečnostní schránky – měsíční poplatek

– rozměr schránky do 10 000 cm3 60 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 15 000 cm3 90 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 20 000 cm3 120 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 25 000 cm3 150 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 35 000 cm3 210 Kč + 19 % DPH

13.2. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek

– rozměr schránky do 10 000 cm3 600 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 15 000 cm3 900 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 20 000 cm3 1 200 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 25 000 cm3 1 500 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 35 000 cm3 2 100 Kč + 19 % DPH

13.3. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám

Kauce za zapůjčení klíče/klíčů 1 000 Kč

Připojištění bezpečnostní schránky 
na pojistnou hodnotu 500 000 Kč 100 Kč měsíčně

14. Produkty, které nejsou aktivně nabízeny

14.1. Balíčky a konta

14.1.1. Konto Economy 

(platí pro konta otevřená do 5. 10. 2007) 55 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení běžného účtu v Kč nebo v cizí měně

– čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– založení jednorázového nebo opakovaného 
 termínovaného vkladu k běžnému účtu

– změna nebo řádné ukončení opakovaného termínovaného vkladu

– založení, změna nebo zrušení spořicího účtu

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem – zadání, 
 změna, zrušení – elektronicky 

– automatické zrušení trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem 
 na dobu určitou

– vydání a vedení jedné platební karty Maestro nebo Visa Electron

– výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí

– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu 
 UniCredit Bank na účty vedené u UniCredit Bank

– založení a vedení služby MiniBanka, NetBanka, TeleBanka 
 nebo SmartBanka pro jednoho uživatele

– poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu

– změna v balíčku provedená na žádost klienta 100 Kč jedna změna

14.1.2. Osobní Menu Standard 

(platí pro balíčky otevřené do 5. 10. 2007) 99 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení jednoho běžného účtu v Kč

– čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– založení jednorázového nebo opakovaného 
 termínovaného vkladu k běžnému účtu

– změna nebo řádné ukončení opakovaného termínovaného vkladu

– založení, změna nebo zrušení spořicího účtu

– tuzemské příchozí platby

– tuzemské odchozí standardní platby do jiné banky 
 i v rámci banky pořízené elektronicky

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem – zadání, 
 změna, zrušení – elektronicky  

– automatické zrušení trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem 
 na dobu určitou

– odchozí platba v rámci banky i do jiné banky na základě 
 trvalého příkazu, inkasa či SIPO

– vydání a vedení jedné platební karty Maestro nebo Visa Electron

– výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí

– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR  30 Kč

– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu 
 UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank

– NetBanka – internetové bankovnictví pro jednoho uživatele

– TeleBanka – telefonní bankovnictví pro jednoho uživatele

– MiniBanka – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

– SmartBanka – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

– poskytnutí, správa a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu

Sleva 1 000 Kč z poplatku za zpracování hypotečního úvěru pro 
fyzickou osobu k uspokojení vlastních bytových potřeb (vč. rekreace)

– změna v balíčku provedená na žádost klienta 100 Kč jedna změna

14.1.3. Konto Komfort 

(platí pro konta otevřená do 2. 11. 2007) 184 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení jednoho běžného účtu v Kč

– zavedení a změna hesla

– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– vydání a vedení 1 kreditní karty Visa Classic Credit

– vydání a vedení 1 debetní karty MasterCard Standard

– 2 výběry z bankomatu v ČR měsíčně zdarma 
 (každý další výběr za 9 Kč – platí pouze pro debetní karty)*

– Online Banking – internetové bankovnictví

– Telebanking – telefonické bankovnictví

– GSM Banking – mobilní bankovnictví

– Zaslání 5 SMS zpráv měsíčně 

– 2 tuzemské příchozí platby měsíčně

– 10 jednorázových standardních tuzemských odchozích plateb 
 pořízených elektronicky měsíčně

– 5 tuzemských odchozích plateb na základě trvalého příkazu k úhradě měsíčně

– 5 tuzemských odchozích plateb na základě souhlasu k inkasu 
 (akceptace výzvy k inkasu) měsíčně

– poskytnutí kontokorentního úvěru na běžném účtu** 250 Kč ročně
* Platí pouze pro debetní karty

** Pokud byl kontokorentní úvěr sjednán do 2. 11. 2007

14.1.4. Konto Komfort Global 

(platí pro konta otevřená do 2. 11. 2007) 284 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– veškeré produkty a služby obsažené v balíčku Konto Komfort

– otevření a vedení dalších dvou běžných účtů v cizí měně

14.1.5. Konto Rodina 

(platí pro konta otevřená do 31. 5. 2007) 94 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– otevření a vedení jednoho běžného účtu v Kč

– zavedení a změna hesla

– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– vydání a vedení 1 debetní karty MasterCard Standard nebo Visa Classic

– vydání a vedení 1 debetní karty Maestro



– vydání a vedení 1 debetní karty Maestro pro dítě od 15 let za 
 poloviční poplatek

– výběr z bankomatu na území ČR za 9 Kč

– Online Banking – internetové bankovnictví     

– Telebanking – telefonické bankovnictví

– GSM Banking – mobilní bankovnictví

– zaslání 5 SMS zpráv měsíčně (zůstatek, pohyb, kartová transakce) 
 na hlavní účet

– poskytnutí kontokorentního úvěru na běžném účtu* 250 Kč ročně
* Pokud byl kontokorentní úvěr sjednán do 2. 11. 2007

14.1.6. Konto RODINA + další 1 běžný osobní účet 114 Kč měsíčně

14.1.7. Konto RODINA + další 2 běžné osobní účty 124 Kč měsíčně

14.1.8. Konto POHODA

(platí pro konta otevřená do 2.11.2007) 64 Kč měsíčně

 Produkty a služby, které jsou součástí Konta POHODA 
dle kapitoly 1.1. a dále: 

– zavedení a změna hesla 

– užívání další služby přímého bankovnictví 35 Kč měsíčně

– poskytnutí kontokorentního úvěru na běžném účtu*  250 Kč ročně
* Pokud byl kontokorentní úvěr sjednán do 2. 11. 2007

14.2. Účty a depozita

14.2.1. Spořicí účet S-konto (platí pro účty otevřené do 2. 11. 2007)

Vedení spořicího účtu bez poplatku

zahrnuje hotovostní transakce v měně účtu

14.2.2. Vkladní knížky (platí pro knížky otevřené do 2. 11. 2007)

Vedení vkladní knížky bez poplatku

zahrnuje hotovostní transakce v měně vkladní knížky

Vystavení duplikátu vkladní knížky 100 Kč

Zrušení vkladní knížky bez poplatku

Umořovací řízení 1 % z částky vkladu, 
  max. 1 000 Kč

14.3. Přímé bankovnictví

14.3.1. NetBanka – internetové bankovnictví

Měsíční poplatek za používání služby NetBanka za jednotlivé uživatele 30 Kč

Zrušení služby bez poplatku

14.3.2. TeleBanka – telefonní bankovnictví

Poplatek za impuls (jedno volání) – operátor 6 Kč

Poplatek za impuls (jedno volání) – hlasový automat (IVR) 3 Kč

Telefonní bankovnictví – měsíční poplatek za jednotlivé uživatele 30 Kč

Zrušení služby bez poplatku

14.3.3. Zasílání informací

Zaslání SMS zprávy s jednorázovým bezpečnostním kódem 1,90 Kč / SMS

Zaslání faxové zprávy 5 Kč / fax

Zrušení služby bez poplatku

14.3.4. Platební brána NetBanky

Zpřístupnění platební brány bez poplatku

Užívání platební brány bez poplatku

Platba prostřednictvím 
platební brány na internetu poplatek za standardní odchozí platbu 

Zrušení služby bez poplatku

14.4. Elektronické bankovnictví   

14.4.1. Gemini

Měsíční uživatelský poplatek pro klienty užívající ActivCard 300 Kč

Měsíční uživatelský poplatek pro klienty užívající faxové průvodky 420 Kč

Připojení účtů k EB Gemini jiného klienta na základě zmocnění 1 000 Kč

Měsíční uživatelský poplatek (další připojený klient) 50 Kč měsíčně

14.4.2. Eltrans 2000

Měsíční poplatek 400 Kč

14.4.3. HomeCash

Měsíční uživatelský poplatek  150 Kč

Připojení účtů k EB HomeCash jiného klienta na základě zmocnění 1 000 Kč

Měsíční uživatelský poplatek (další připojený klient) 50 Kč

14.4.4. MultiCash

Měsíční uživatelský poplatek 1 000 Kč

Připojení účtů k EB MultiCash jiného klienta na základě zmocnění 1 000 Kč

Měsíční uživatelský poplatek (další připojený klient) 200 Kč

15. Ostatní služby

Obstarání bankovní nebo hospodářské informace 1 000 Kč + 19 % DPH
(kromě poplatku jsou klientovi přeúčtovány veškeré reálné výlohy banky spojené 
s obstaráním informace)

Poskytnutí bankovní informace o klientovi 250 Kč + 19 % DPH

Potvrzení vystavené  min. 100 Kč, max.
na žádost klienta  1 000 Kč + 19 % DPH

Faxová zpráva zaslaná na vyžádání klienta 60 Kč za stránku + 19 % DPH

Vyhotovení kopie bankovního dokladu (mimo výpis z účtu)

– doklad do 2 let 10 Kč za stránku + 19 % DPH

– doklad starší než 2 roky 300 Kč za stránku + 19 % DPH

Vyhotovení informace o zpracování osobních údajů klienta

– první vyhotovení informace v aktuálním roce bez poplatku

– druhé a další vyhotovení informace v aktuálním roce 100 Kč + 19 % DPH

Oznámení o neprovedení platby 15 Kč

Zvláštní služby požadované klienty nebo 
dodatečné práce nezaviněné bankou  max. 200 Kč/15 minut

(v případě, že služby nejsou součástí fi nančních činností, banka účtuje DPH 19 %)

Vyřízení neoprávněné reklamace max. 500 Kč
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