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Benefity pro naše zaměstnance v UniCredit Bank

Milí kolegové, rádi bychom vás informovali o tom, že na základě spolupráce s Unicredit Bank máte možnost využít
výhodné produkty banky.

Tento program můžete využít, pokud jste z:
MFF, CERGE, FSV, PedF, 1LF, PrF, RUK, KaM, FHS, HTF, FaF, UJOP

Můžete využít následující benefity:
• Od 2.1.2023 do 31.3.2023 je platná nabídka (nabídku aktualizujeme vždy na pololetní bázi) v tomto znění:

odměna za založení účtu ve výši 2 % ze mzdy, kterou si klient nechá zasílat na tento nový účet, avšak maximální
výše odměny je 500 Kč/měsíc. Klient může získat odměnu až 6 000 Kč/rok.
V případě, že se klient rozhodne do jednoho roku od uzavření běžného účtu využít další ze zvýhodněných produktů
banky (hypoteční nebo spotřebitelský úvěr, investice, životní pojištění) prodlužuje banka dobu výplaty odměny o
dalších dvanáct měsíců. Celkem je tedy možné získat odměnu až 12 000 Kč za 24 měsíců.
Ke každému nově založenému účtu je automaticky připojen spořící účet s úročením 6 % p.a. do výše vkladu až
500 000 Kč. Sazba je zatím garantována do 30.6.2023.
Podmínky pro získání benefitů:
• Založení účtu u UCB
• Převod mzdy na tento účet
• Uskutečnění tří transakcí platební kartou každý měsíc
Nabídka v tomto znění je platná do 30.6.2023.

Kdo může získat odměnu 2 % ze mzdy:
Odměnu 2 % ze mzdy mohou získat noví klienti banky, kteří si dosud do Unicredit Bank neposílali mzdu (za
předpokladu přesměrování mzdy na účet v Unicredit Bank).

Zaměstnanci, kteří již mají účet u UniCredit Bank a zasílají si na něj mzdu mohou využít nabídku zvýhodněných produktů
– úvěrů a investic.

Jakým způsobem lze běžný účet v UniCredit Bank založit?
• online

– přes webové stránky:   https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/bankatwork
• osobně na kterékoli pobočce – seznam poboček naleznete   zde.
• u bankéře, který navštíví vaši společnost

  Získejte promokód , který je nutné uvést při založení účtu.

Ke stažení:
Nabídka   zde . Podmínky   zde

https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/bankatwork.html#prehleductu
https://www.unicreditbank.cz/cs/pobocky.html
IPSC-468.html
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Nabídka v tomto znění je platná do 30.6.2023.

Kontaktní osoba pro vaše dotazy:
Ing. Tereza Piščáková
Key Account Manager Bank at Work
Tel.: + 420 720 129 829
E-mail:   tereza.piscakova@unicreditgroup.cz
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