PREHĽAD POPLATKOV

Platí od 1. 7. 2015

ÚČET/ÚČET PLUS
Mesačný poplatok za balík služieb

Výber z bankomatov Tatra banky

ÚČET PLUS

ÚČET

v EUR

v EUR

2,80 €

0€

alebo bez poplatku
50 € a viac
do sumy 50 €



1€

0,80 €

Výber z bankomatov v zahraničí



1,20 €

AUTOPILOT mesačne



0,80 €

SMS PLUS mesačne



0,80 €

Poistenie KARTY a/alebo KREDITKY



–

1,20 €

1,20 €

Domáci výber z bankomatov okrem Tatra banky

Balík služieb ÚČTU PLUS navyše zahŕňa služby vyznačené v tabuľ ke zelenou farbou. Ak máte ÚČET PLUS a uzatvorili ste so ZUNO Zmluvu
o REZERVE, Úverový limit do výšky 100 € môžete čerpať bez povinnosti platiť úroky a pri PLATINOVEJ KREDITKE máte znížený mesačný poplatok
za balík služieb z 5 € na 2,50 €.

Využívajte všetky výhody ÚČTU PLUS bez mesačného poplatku
ÚČET PLUS môžete mať za 0 € mesačne, ak zaúčtované bezhotovostné transakcie KARTOU a/alebo KREDITKOU budú v danom
mesiaci 100 € a vyššie. Ak splníte túto podmienku, poplatok vám vrátime na druhý deň po jeho odpísaní z vášho ÚČTU PLUS.
BEZ POPLATKU MÁTE:
Všetky ÚČTY, SPORENIA a VKLADY vo všetkých menách ponúkaných v ZUNO
Vedenie KARTY Visa Classic k ÚČTU PLUS a ÚČTU v EUR
Domáce a zahraničné platby KARTOU
Všetky druhy prijatých a odoslaných domácich platieb
Prijaté a odoslané SEPA platby alebo prijaté zahraničné platby
Mesačný výpis zaslaný e-mailom alebo poštou
Zablokovanie účtu alebo VKLADU na požiadanie klienta
Mimoriadny výpis alebo potvrdenie v online bankingu
Vydanie prvej KARTY/obnovenie KARTY
ĎALŠIE POPLATKY, KTORÉ PRAVDEPODOBNE NEBUDETE PLATIŤ PRAVIDELNE
Znovuvytlačenie PIN kódu

0,80 €

Výber hotovosti v pobočkách iných bánk

2,80 €

Poplatok za vydanie 2. a ďalšej KARTY/znovuvydanie KARTY

3€

Poplatok za vymáhanie pohľadávky

5€

Mimoriadny výpis alebo potvrdenie zaslané poštou

8,80 €

Odoslaná štandardná zahraničná platba

9,80 €

Poplatok za expresné vydanie/znovuvydanie KARTY

9,80 €

Odoslaná zahraničná platba s voľ bou „OUR“

18,80 €

PÔŽIČKA

PÔŽIČKA

PÔŽIČKA PLUS

Poskytnutie PÔŽIČKY

0 % z výšky PÔŽIČKY

0 % z výšky PÔŽIČKY

Mesačný poplatok za balík služieb

–

2,99 €

Informácia o blížiacej sa splátke SMS-kou dva dni pred jej termínom

–



Predčasné splatenie





Mimoriadna splátka





Zmena zmluvných podmienok
Zmeny podliehajúce poplatku: zúženie rozsahu/zrušenie poistenia, zmena doby splatnosti
PÔŽIČKY.
Poplatok sa neúčtuje v prípade rozšírenia rozsahu/zriadenia poistenia alebo v prípade zmeny
dátumu splátky.

40 €



Poplatok za vymáhanie pohľadávky

10 €

10 €

Poplatok za potvrdenie súvisiace so Zmluvou o PÔŽIČKE vystavené na žiadosť Klienta
a zaslané poštou

8,80 €

8,80 €

Poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity

–



Poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity a pracovnej neschopnosti

3,26 % zo splátky
pôžičky mesačne

2 % zo splátky
pôžičky mesačne

Poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

5,61 % zo splátky
pôžičky mesačne

4,71 % zo splátky
pôžičky mesačne

REZERVA
Za poskytnutie a vedenie

0€

Poplatok za vymáhanie pohľadávky

5€

Ak máte ÚČET PLUS a uzatvorili ste so ZUNO Zmluvu o REZERVE, Úverový limit do výšky 100 € na REZERVE môžete čerpať bez povinnosti platiť úroky.

KREDITKY

KREDITKA
ŠTANDARD

PLATINOVÁ
KREDITKA

Mesačný poplatok za balík služieb

–

5€

Balík služieb pre PLATINOVÚ KREDITKU navyše prináša výhody MasterCard Elite programu a cestovné poistenie. S ÚČTOM PLUS máte pri
PLATINOVEJ KREDITKE znížený mesačný poplatok za balík služieb z 5 € na 2,50 €.
SLUŽBY, KTORÉ MÁTE BEZ POPLATKU:
Vydanie/znovuvydanie KREDITKY
Zablokovanie KREDITKY
Zrušenie KREDITKY
Prevod prostriedkov z KREDITKY
Mesačný výpis zaslaný poštou alebo e-mailom
ĎALŠIE POPLATKY, KTORÉ PRAVDEPODOBNE NEBUDETE PLATIŤ PRAVIDELNE
Znovuvytlačenie PIN kódu

0,80 €

Výber z bankomatu doma a v zahraničí

3€

Výber hotovosti v pobočkách iných bánk

3€

Poplatok za potvrdenie súvisiace so Zmluvou o KREDITKE vystavené na žiadosť
Klienta a zaslané poštou

8,80 €

Poplatok za expresné vydanie/znovuvydanie KREDITKY

9,80 €

Poplatok za vymáhanie pohľadávky

10 €

 služba je poskytnutá bez dodatočného poplatku/služby sú zahrnuté v balíku služieb (platí pre balík
služieb ÚČTU PLUS a balík služieb PÔŽIČKY PLUS)
– služba pre daný produkt nie je poskytovaná
ZUNO BANK AG, Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 1030 Viedeň, Rakúsko, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Obchodného súdu vo Viedni pod č.: FN 326454 f, konajúca prostredníctvom ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, Digital Park II,
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, +421 2 456 99 999, www.zuno.sk, info@zuno.sk, IČO: 36 867 594 zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č.: 1830/B

