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ZJEDNODUŠTE ŽIVOT SEBE AJ SVOJIM ZÁKAZNÍKOM

PLATOBNÉ TERMINÁLY
Ponúknite svojim zákazníkom väčší komfort pri nakupovaní,
uľahčite prácu svojim zamestnancom a zvýšte svoje tržby.
S platobným terminálom od nás získate:
Terminál a jeho kompletný servis
Terminál vám požičiame alebo si ho môžete kúpiť. Takisto sa
postaráme o inštaláciu, servis a zaškolenie personálu a zariadime
vám spoľahlivé a rýchle spojenie s autorizačným centrom banky.
Telefónna služba pre servis a poradenstvo je vám k dispozícii
24 hodín denne. Taktiež za vás vyriešime všetky reklamácie
týkajúce sa platieb.
Možnosť akceptácie všetkých druhov platobných kariet
Vaši zákazníci môžu platiť všetkými typmi kariet – Visa,
Mastercard, Diners Club. Pokiaľ platba prebehne kartami Visa,
Mastercard či Diners Club, pripíšeme ju na váš účet v UniCredit
Bank už nasledujúci pracovný deň. Akceptujeme tiež všetky
typy elektronických stravovacích a darčekových kariet. Výpis
uskutočnených transakcií môžete dostávať elektronicky
vo formátoch HTML, XML, CSV alebo XLS.

Kompletný balíček dodatočných služieb:
• Dokážeme prepojiť terminál s pokladňou, čo vašim
zákazníkom zrýchli proces platby.
• Vytvoríme pre vašich zákazníkov prístup k hotovosti vďaka
službe cashback, ktorá umožňuje pri platbách kartami Visa
alebo Mastercard výbery v hotovosti z vašej pokladne.
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Sprostredkujeme možnosť platiť elektronickými stravnými
lístkami a benefitnými kartami. Pokiaľ už platobné karty
prijímate, porovnajte si naše služby s tými, ktoré aktuálne
máte.

* Produkty a služby nad rámec konta sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka.
** Informácie k výberom z bankomatov – výbery zadarmo sa vzťahujú len
na transakcie uskutočnené platobnou kartou vydanou ku kontu a zapojenou
do príslušného balíka služieb. Banka transakcie zahrnuté v balíku služieb
k U kontu nespoplatňuje, avšak prevádzkovatelia bankomatov môžu účtovať
svoje vlastné poplatky. Klient je o účtovaní poplatku informovaný na obrazovke
bankomatu a má možnosť transakciu odmietnuť.
*** Vedenie účtu bez mesačného poplatku platí pri splnení podmienky
mesačného kreditného obratu na balíkovom účte min. vo výške 400 EUR.
V prípade nesplnenia podmienky obratu je účet spoplatnený v zmysle platného
Cenníka.
Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh
na uzatvorenie zmluvy.
Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných
schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

Podporujeme váš podnikateľský
talent.

Ponuka pre podnikateľov s ročným obratom do 400 000 €
CHCETE MAŤ SVOJE PODNIKANIE
POD KONTROLOU?

CHCETE MAŤ SVOJE PODNIKANIE
POD KONTROLOU?

ZAČÍNATE S PODNIKANÍM ALEBO NECHCETE
PREDKLADAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?

UŽ CHVÍĽU PODNIKÁTE A MÁTE ASPOŇ
JEDNO DAŇOVÉ PRIZNANIE?

U KONTO BUSINESS

U KONTO PODNIKATEĽ

MIKRO ÚVER

BUSINESS ÚVER

Pre všetkých podnikateľov, ktorí chcú mať účet bez dodatočných
podmienok.

Pre všetkých podnikateľov, ktorí chcú mať účet bez poplatku
za vedenie. Stačí mať kreditný obrat na účte vo výške aspoň
400 € mesačne***.

Nemusíte nám predkladať svoje daňové priznanie, aby sme vás
podporili v podnikaní. Ponúkame vám úver bez prekážok
pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov, ktorí potrebujú
rýchlu pomocnú ruku.

Spolu so skúsenosťami rastú aj nároky. V podnikaní to platí
o to viac. Preto vám ponúkame ústretový úver pre skúsených
podnikateľov, ktorí si kladú stále vyššie ciele.

Čo všetko s naším účtom U konto Business získate v rámci
mesačného poplatku*:
Výbery hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí
Či ste doma alebo v zahraničí, môžete neobmedzene vyberať
hotovosť z našich UniCredit bankomatov. A k tomu máte ešte
2 výbery mesačne z bankomatov iných bánk**. Vyberajte, ako
potrebujete.
Elektronicky zadané odchádzajúce a prichádzajúce SEPA platby
Šetrite svoje náklady – vďaka prichádzajúcim a odchádzajúcim
elektronicky zadaným SEPA platbám v rámci účtu.
Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste
U nás máte aj 10 vkladov na účet v hotovosti.
Až 4 bežné účty v cudzej mene
Využívajte bez problémov až 4 bežné účty. Svoje podnikateľské
financie tak môžete manažovať pohodlne a prehľadne.
Až 3 platobné karty podľa vášho výberu (Mastercard Business/
Visa Classic)
Zriaďte si ďalšie debetné platobné karty pre svojich spoločníkov
či kľúčových zamestnancov.
Internetové bankovníctvo BusinessNet Professional
Sledujte dianie na svojich účtoch v reálnom čase a zjednodušte si
prácu prepojením účtov so svojím účtovníctvom.

Čo všetko s naším účtom U konto Podnikateľ môžete získať
zadarmo*:
Výbery hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí
Či ste doma alebo v zahraničí, výbery z našich UniCredit bankomatov
máte vždy zadarmo. A k tomu máte ešte 2 výbery mesačne
z bankomatov iných bánk tiež zadarmo**. Vyberajte, ako potrebujete.
Elektronicky zadané odchádzajúce a prichádzajúce SEPA platby
Šetrite svoje náklady vďaka neobmedzeným prichádzajúcim
a odchádzajúcim elektronicky zadaným SEPA platbám.
Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste
U nás máte vklady hotovosti na účet zadarmo.
Zriadenie a vedenie bežného účtu v cudzej mene bez mesačného
poplatku
Platobná karta podľa vášho výberu (Mastercard Business/
Visa Classic)
Internetové bankovníctvo BusinessNet Professional
Sledujte dianie na svojich účtoch v reálnom čase a zjednodušte si
prácu prepojením účtov so svojím účtovníctvom.

Na začiatok podnikania od nás získate:
Až 10 000 € podľa výšky obratu na účte
Podľa obratu na účte vám na akceleráciu vášho podnikania
dokážeme rýchlo a pohodlne ponúknuť úver až do výšky 10 000 €.
1 200 € aj pre klientov bez obratu na účte
Aj na úplnom začiatku vás dokážeme podporiť mikroúverom,
ktorý vám pomôže s prvou úhradou nájmu za kanceláriu,
s prenájmom auta, nákupom PC alebo iným financovaním
potrieb pre vaše podnikanie.
Úver bez zbytočného papierovania
Nedokladujete nám účel ani daňové priznanie a nevyžadujeme
ani zabezpečenie pre fyzické osoby podnikateľov.

Ako skúsený podnikateľ od nás získate:
Až do 60 000 € na základe vášho daňového priznania
Majte rezervu pre nečakané udalosti spojené s podnikaním.
Vždy sa vám môže hodiť. Rozdeľte si u nás celkový limit medzi
splátkový a kontokorentný úver podľa svojich konkrétnych potrieb.
Maximálny limit pre jeden typ úveru až 40 000 €
V prípade, ak už viete, akým spôsobom prostriedky z úveru
využijete, radi sa s vami dohodneme na konkrétnom type
a výške úveru. Získate tak presnú výšku prostriedkov.
Možnosť nedokladovať účel
Nenechajte sa pri vybavovaní úveru zaťažovať zbytočnou
byrokraciou. U nás radšej investujeme ušetrenú energiu a čas
do optimalizácie riešení vašej konkrétnej úverovej potreby.

