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Miért fontos egy jó GPS?
És egy megbízható pénzügyi partner?

Helyzetmeghatározás – Hol vagyunk most?
Cél meghatározása – Hova szeretnénk eljutni?
„Útvonal” ismertetése – Hogyan és mikor érhetem el a célt?
Váratlan változásokhoz alkalmazkodás – Ha akadályok is
vannak, mire/kire lehet számítani?

Széchenyi Kártya Program (5 termék):
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SpectraNet MobilBanking – Tartsa kézben pénzügyeit
Díjmentesen igényelhető és használható
Egyedi, elegáns megjelenés
Minden ismert operációs rendszerrel
használható, külön alkalmazás telepítése
nélkül

Biztonságos, gyors
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Forgalomösztönző Partner Program –
a költséghatékony bankolásért
Magasak vállalkozása számlavezetési költségei?
Aktív számlahasználat
Díjkedvezmények

Miért előnyös a Program?
Költséghatékony
Egyszerű
Átlátható
Megújuló
Példa: éves szinten közel 60 000 Ft takarítható meg havi átlagos 25
M Ft-os banki számlaforgalom mellett
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* Forgalomösztönző Partner Program alkalmazása esetén, amennyiben a vállalkozás utolsó lezárt pénzügyi évében az éves nettó árbevétel 50 millió HUF - 400
millió HUF volt, vagy a vállalkozás speciális szakmai tevékenységet végez és utolsó lezárt pénzügyi évében az éves nettó árbevétel 0 - 400 millió HUF volt

Virtuális POS-szolgáltatás –
internetes áruházat üzemeltető vállalkozásoknak
Az UniCredit Bank a Virtuális POS-szolgáltatásával modern,
biztonságos és gyors megoldást nyújt internetáruházat
üzemeltető ügyfelei számára, bankkártyás fizetések lebonyolítására.

Vállalkozásoknak megbízható
és biztonságos szolgáltatás
A vásárlóknak kényelmes
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UniCredit-megoldások a kisvállalati finanszírozásban
Széchenyi Kártya Program (5 termék):
 Mindennapi pénzügyek
intézésére

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

 Átmeneti finanszírozási gondok
kezelésére

Széchenyi Forgóeszközhitel

 Fejlesztésre, EU-támogatások
kiaknázására

Széchenyi Beruházási Hitel

Kizárólag az
UniCreditnél

Széchenyi Támogatást
Megelőlegező Hitel
Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

Refinanszírozott és saját forrású finanszírozási megoldások:
 Támogatott és kedvező kondíciójú hitelek (MFB, EIB)
 Saját forrású hitelek egyedi igényekre szabva
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Jó utat az UniCredittel, a „pénzügyi GPS” partnerrel!

„A jelen prezentáció nem minősül szerződéses ajánlattételnek, nem jogosít kedvezmény igénybevételére, és kizárólag a figyelem felkeltése a
célja. A prezentáció nem teljes körű, a részletes kondíciókat a bank mindenkor hatályos „Kondíciós Lista kisvállalati ügyfelek részére” és „Hiteldíj
Kondíciós Lista kisvállalati ügyfelek részére” című, és egyéb vonatkozó Hirdetményei és Kondíciós Listái tartalmazzák. Az egyéb feltételeket az
egyedi szerződések, a bank Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzata és Általános Üzleti Feltételei rögzítik. A Bank fenntartja a kondíciók
egyoldalú változtatásának jogát. A Bank a hitel igénylése esetén a hitel nyújtásáról a benyújtott dokumentumok, a Bank vonatkozó Hirdetményében
és Kondíciós listájában, valamint a bank Üzletszabályzataiban foglaltak alapján, saját hitelbírálata alapján dönt.”
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