
Sjednejte si u nás běžný účet, posílejte si k nám svou výplatu a my vám ji každý měsíc po dobu 
jednoho roku navýšíme o 2 %! 

Navíc díky programu U-šetřete získáte při platbě kartou v obchodech nebo na internetu každý 
měsíc peníze na svůj účet, klidně i 3 000 Kč.

Na základě vašeho přání vám rádi pomůžeme s převedením stávajícího účtu do UniCredit Bank. 
Stačí jen navštívit naši pobočku a sdělit nám číslo vašeho účtu u stávající banky.

Ponořte se do světa výhod programu Bank at Work!

Jakou výši odměny můžete získat:

PODMÍNKY AKCE BANK AT WORK 
Běžný účet – Měsíční odměna 2 % ze mzdy je vyplácena po dobu až 12 měsíců v maximální celkové výši 10 000 Kč.
Spotřebitelský úvěr – Odměna se vztahuje na úvěry s minimální splatností 60 měsíců.
Hypotéka – Odměna se vztahuje na úvěry s minimální splatností 10 let.
Investice – Odměna bude vyplacena v případě předem uhrazeného expres vstupního poplatku.
Auto úvěr – Odměna je v podobě CCS palivové karty.
Nabídka dostupných produktů a detailní podmínky kampaně jsou k dispozici na stránkách www.unicreditbank.cz/bankatwork. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 12. 2022.

Jakým způsobem lze běžný účet založit:

Exkluzivní nabídka pro zaměstnance  

Další výhody pro vás:

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Vrátíme vám první měsíční splátku úvěru 
zpět na váš účet.

HYPOTÉKA
Zajistíme vám vrácení první měsíční 
splátky hypotéky zpět na váš účet.

INVESTICE
U pravidelné investice vám pošleme 
měsíční investici zpět na váš účet  
a jednorázovou investici máte s 50% 
slevou na vstupním poplatku.

AUTO ÚVĚR
Poskytneme vám zvýhodněné  
financování a příspěvek na tankování.

ONLINE ODKUDKOLIV 
A KDYKOLIV
Zadejte promokód

OSOBNĚ NA KTERÉKOLIV POBOČCE UNICREDIT BANK

U BANKÉŘE, KTERÝ NAVŠTÍVÍ VAŠI SPOLEČNOST

AŽ 
10 000 Kč 

Vaše čistá mzda Výše vaší měsíční odměny Za rok od nás obdržíte

20 000 Kč 400 Kč 4 800 Kč

30 000 Kč 600 Kč 7 200 Kč

40 000 Kč 800 Kč 9 600 Kč

www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/bankatwork.html
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