
Nová studentská identifikační karta!
Více funkcí, více výhod!
UNIkarta – skvělá novinka v podobě univerzitní, unikátní a univerzální karty pro každodenní potřeby studenta. 

Taková je nová studentská identifikační karta ČZU, kterou bude ČZU od letošního roku vydávat ve spolupráci 

s Komerční bankou.

Nová karta má formu čipové identifikační karty a je možné ji využít i jako mezinárodní platební kartu k bankovnímu 

účtu, takže ke svému studentskému životu už nebudete potřebovat několik karet, ale bude Vám stačit jedna karta 

na všechno – školu, menzu, banku, bankomaty, obchody a díky slevám ISIC také třeba restaurace, koncerty i cesty po 

celém světě!

Pokud nyní nastupujete do 1. ročníku studia na ČZU, získáte UNIkartu jako svůj studentský průkaz od školy 

automaticky. 

UNIkartu můžete používat pro všechno, co Vám jejím prostřednictvím škola nabízí – např. vstupy do počítačových 

učeben, identifikaci v knihovně, kopírování a tisk, placení v menze atd.

Navíc máte možnost si kartu aktivovat u Komerční banky a využívat ji jako mezinárodní platební kartu se všemi 

jejími výhodami.

Proč se vyplatí aktivovat si UNIkartu pro placení?
• 3 služby v jedné kartě (identifikační karta, platební karta, karta ISIC)

• karta je navázána na studentské konto G2, které můžete mít až do 30 let

• zdarma aktivace i vedení UNIkarty jako platební karty 

• více výběrů z bankomatů zdarma – 3 výběry z bankomatů KB měsíčně zdarma

• jednorázový 200Kč bonus na účet za aktivaci UNIkarty* 

• fotografie na kartě – vyšší bezpečnost při používání karty 

• studentský účet G2 i pro studenty kombinovaného studia

*Pokud jste bonus nezískali již při založení konta G2 s ISIC kartou.

Co je třeba udělat pro aktivaci UNIkarty?
1. krok: zažádat o aktivaci UNIkarty

Zažádat o aktivaci můžete telefonicky na speciální bezplatné lince 800 10 11 30 nebo osobně na pobočce Komerční 

banky, která se nachází přímo v areálu ČZU. Při telefonické i osobní žádosti budete potřebovat znát údaje vytištěné na 

UNIkartě. Mějte proto svoji UNIkartu u sebe, abyste mohli poskytnout pracovníkům banky požadované údaje. V případě 

telefonické žádosti si můžete vybrat, na které pobočce KB si chcete převzít PIN ke kartě a podepsat smlouvu.

POZOR:  Požádat o aktivaci UNIkarty je možné nejdříve druhý pracovní den po převzetí UNIkarty ve škole. 

Pokud byste žádali dříve, Vaše žádost nebude provedena.
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2. krok: navštívit pobočku Komerční banky

Po zpracování Vaší žádosti je vygenerován PIN a zaslán na vybranou pobočku KB. Jakmile je PIN připraven na pobočce, 

je Vám tato informace zaslána e-mailem, pokud jste jej bance sdělili. Zpravidla je od provedení žádosti doručen PIN na 

pobočku do šesti pracovních dní. Nyní již stačí dostavit se na příslušnou pobočku a převzít PIN a od dalšího dne je již 

UNIkarta aktivní i jako platební karta. Karta je navázána na Váš studentský účet G2 od KB – pokud jej nemáte, zdarma 

Vám jej v KB založí při převzetí PINu. Pokud jste již klienty KB, získáte UNIkartu jako další platební kartu k balíčku nebo 

můžete dosavadní kartu zdarma zrušit.

Jaké výhody získáte založením studentského konta G2?
G2 je studentský účet, který má vždy něco navíc. Můžete jej mít až do 30 let a neplatit za něj ani korunu.

Nebo, pokud chcete ještě více produktů a služeb, Vám banka nabídne nadstandardní verzi balíčku za pouhých 

20 Kč měsíčně. 

Spolu s G2 získáte:
• běžný účet s možností jít do minusu až 10 000 Kč již v 1. ročníku studia

•  platební kartu – UNIkartu se třemi výběry měsíčně z bankomatů KB zdarma nebo ještě navíc i embosovanou kartu se 

všemi výběry z bankomatů KB zdarma a cestovním pojištěním do zahraničí 

• telefonní, internetové a mobilní bankovnictví

• vybrané bezhotovostní transakce zdarma

• finanční bonusy pro aktivní uživatele konta

•  možnost pořídit si studentskou kreditní kartu s limitem až 10 000 Kč již v 1. ročníku studia nebo i studentský úvěr 

do výše až 500 000 Kč

• další výhody a služby

Kde získáte další informace o UNIkartě?

www.unikarta.eu

Kde získáte více informací o kontu G2?

www.g2.cz

www.kb.cz

Kde najdete novinky ze světa sportu a kultury, stáhnete si melodie, tapety a hry do mobilu a zjistíte,

k čemu jsou užitečné finanční produkty pro studenty?

www.g2.cz
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