
ZÍSKEJTE ODMĚNU ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ.  
KAŽDÝ MŮŽE UŠETŘIT S ÚROKEM JEN 2,6 % P. A. 
ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ

JAKOU VÝŠI ODMĚNY MŮŽETE ZÍSKAT?
Při splnění podmínek získáte odměnu za řádné splácení ve výši 15 %, 
20 %, 25 %, nebo až 40 % z výše úvěru (nezahrnuje poplatek za 
sjednání úvěru ani pojištění schopnosti splácet). 

Výše půjčky  
Odměna po řádně zaplacených splátkách

60–71 měsíců 72–83 měsíců 84 měsíců 
a více

30 000 Kč 
a více

15 %  
z výše půjčky

20 %  
z výše půjčky

25 % až 40 %  
z výše půjčky

CO PRO ODMĚNU UDĚLAT?
• sjednejte si PRESTO Půjčku na cokoliv nebo PRESTO Půjčku – 

Převedení úvěrů s dobou splatnosti 60 měsíců a více
• řádně půjčku splácejte
• neproveďte předčasné splacení celé ani části půjčky

PŘÍKLAD:
U půjčky ve výši 300 000 Kč se splatností 96 měsíců bude odměna 
za řádné splácení úvěru činit 75 000–120 000 Kč.

PRESTO PŮJČKA – PŘEVEDENÍ ÚVĚRŮ
Převeďte si jednu či více půjček včetně kontokorentů a kreditních 
karet do UniCredit Bank a získejte odměnu za řádné splácení.  
Díky odměně za řádné splácení se vám sníží celkové náklady  
na PRESTO Půjčku a získáte úrokovou sazbu jen 2,6 % p. a.

VÝHODY:
• odměna za řádné splácení
• flexibilita – sami si zvolíte datum splácení a výši splátky
• jistota – pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika, 

které vás ochrání v případě nečekaných životních situací
• servis – veškeré papírování včetně komunikace s původními 

věřiteli vyřídíme za vás  
• odložení splátky – možnost splátku až 5× odložit  

(nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku)

JE DOBRÉ VĚDĚT:
• převést můžete jednu či více půjček v celkové hodnotě 30 000 až 

1 000 000 Kč
• splácení si můžete nastavit až na 10 let
• půjčku si můžete sjednat nad refinancovanou částku, a tím získat 

větší odměnu za řádné splácení

K VYŘÍZENÍ PŮJČKY BUDETE POTŘEBOVAT:
• platný občanský průkaz
• doklady ke stávajícím závazkům, např. výpisy z účtu, z něhož 

jsou prováděny splátky půjček, výpisy z kreditní karty, případně 
úvěrové smlouvy

PRESTO PŮJČKA NA COKOLIV
Splňte si svá přání a udělejte si konečně radost! Naši výhodnou 
PRESTO Půjčku můžete využít podle svých vlastních představ, 
aniž byste se museli na cokoliv ohlížet. Díky odměně za řádné 
splácení se vám sníží celkové náklady na půjčku a získáte 
úrokovou sazbu jen 2,6 % p. a.

VÝHODY:
• odměna za řádné splácení
• flexibilita – sami si zvolíte datum splácení a výši splátky
• jistota – pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika, 

které vás ochrání v případě nečekaných životních situací
• servis – čerpání okamžitě po podpisu smlouvy přímo na váš účet  
• odložení splátky – možnost splátku až 5× odložit  

(nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku)

JE DOBRÉ VĚDĚT:
• půjčíme vám 30 000 až 1 000 000 Kč
• splácení si můžete nastavit až na 10 let

K VYŘÍZENÍ PŮJČKY BUDETE POTŘEBOVAT: 
• platný občanský průkaz 
• potvrzení o příjmu nebo výpisy z účtu či daňové přiznání za 

uplynulý kalendářní rok

PRESTO PŮJČKA NA BYDLENÍ
Je čas na lepší bydlení! Ať už chcete stavět, kupovat, nebo 
rekonstruovat, naši výhodnou PRESTO Půjčku můžete využít podle 
svých představ.

VÝHODY:
• bez zajištění nemovitostí
• flexibilita – sami si zvolíte datum splácení a výši splátky
• jistota – pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika, 

které vás ochrání v případě nečekaných životních situací
• servis – čerpání okamžitě po podpisu smlouvy přímo na váš účet  
• odložení splátky – možnost splátku až 5× odložit  

(nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku)

JE DOBRÉ VĚDĚT:
• půjčíme vám 50 000 až 1 000 000 Kč
• splácení si můžete nastavit až na 10 let
• na doložení účelu máte až 6 měsíců

K VYŘÍZENÍ PŮJČKY BUDETE POTŘEBOVAT:
• platný občanský průkaz 
• potvrzení o příjmu nebo výpisy z účtu či daňové přiznání za 

uplynulý kalendářní rok
• doklady ke stávajícím závazkům v případě převodu účelového 

úvěru nezajištěného nemovitostí (např. výpisy z účtu, ze kterého 
jsou prováděny splátky tohoto úvěru, smlouvu o úvěru)

Splácíte jeden nebo více úvěrů? Využíváte kontokorent, kreditní 
kartu/karty a chcete ušetřit? Nebo byste rádi začali realizovat své sny, 
a nemáte na to dostatek financí?

S UniCredit Bank, expertem na půjčky, tento problém snadno a rychle 
vyřešíte. Stačí si jen vybrat jednu výhodnou PRESTO Půjčku.

 PRESTO Půjčka – Převedení úvěrů

  PRESTO Půjčka na cokoliv

  PRESTO Půjčka na bydlení

Neváhejte se zeptat našeho bankéře, experta 
na půjčky, jak výhodnou PRESTO Půjčku 
získat. Připravíme vám půjčku bez zbytečného 
papírování, se kterou ušetříte a flexibilně si 
nastavíte výši splátky i den splácení své půjčky.

PRESTO Půjčka
Splnit si svá přání? Díky naší PRESTO Půjčce, snadné!

PRO  
KAŽDÉHO

ÚROK JEN

p. a.
%2,6


