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PLATBY CEZ INTERNET BANKING

Nový, moderný
dizajn

Prehľad o svojich financiách 
vždy na dosah ruky

Dostupnosť
zo všetkých zariadení

VYNOVENÝ 
INTERNET 
BANKING

Cez Internet banking viete zadať niekoľko druhov platieb, ako sú domáce platby, zahraničné platby, trvalé príkazy a iné. Všetky 

typy platieb sú dostupné v menu v časti Platby.

1. ZADANIE DOMÁCEHO PREVODU: 
1.  V časti Platby vyberte prvú možnosť Domáci prevod.
2.  Vyplňte minimálne všetky povinné údaje, ako sú číslo účtu príjemcu, suma a dátum splatnosti,  

a kliknite na tlačidlo Pokračovať.



3.  Na ďalšej obrazovke uvidíte rekapituláciu svojej platby, kde si skontrolujte zadané údaje.
4.  V prípade, že si chcete nechať poslať potvrdenie o platbe na e-mail, zaškrtnite možnosť  

Zaslať potvrdenie na e-mail a zadajte svoju e-mailovú adresu.
5.  Platbu potvrďte svojím vybraným bezpečnostným prvkom a kliknite na tlačidlo Vykonať prevod. 



Zadanú platbu si viete skontrolovať v Pohyboch na účte, z ktorého ste platbu zadali. Platba je najskôr v čakajúcich 
platbách a hneď, ako sa zrealizuje, je presunutá do Pohybov na účte.

TIP NA ZJEDNODUŠENIE PLATIEB

Ak posielate často peniaze rovnakému príjemcovi, vytvorte si ho ako platobného partnera a nabudúce ušetríte čas pri vypĺňaní 
prevodu. Platobného partnera si vytvoríte v časti Nastavenia – Moji platobní partneri alebo priamo z obrazovky po zadaní prevodu.

6.  Prevod bol úspešne zadaný.



2. ZADANIE TRVALÉHO PRÍKAZU
V prípade platieb, ktoré realizujete pravidelne v rovnakom čase, sume a na rovnaký účet, je pre vás užitočné vytvoriť si trvalý 

príkaz. Trvalé príkazy je možné zadať v mene EUR na účet v tvare IBAN, a to do všetkých bánk, ktoré podporujú SEPA pravidlá.  

V prípade, že platiteľ má VÚB účet v inej mene ako EUR a táto mena je zhodná s menou VÚB účtu prijímateľa, je možné zadať 

trvalý príkaz aj v tejto mene.

Ako postupovať:
1.  V časti Platby si vyberte možnosť Trvalý príkaz.

2.  Vyplňte minimálne všetky povinné údaje, ako sú číslo účtu príjemcu, názov príjemcu, suma, prvý dátum splatnosti a interval 

prevodu. Ak chcete, aby prevod, ktorý pripadne na nepracovný deň, bol zrealizovaný vopred, označte možnosť „V prípade 

sviatku/víkendu zrealizovať prevod vopred“. V opačnom prípade bude prevod zrealizovaný až nasledujúci pracovný deň  

po sviatku/víkende. Prvý dátum splatnosti trvalého príkazu môže byť maximálne rok vopred. 



3.  Na ďalšej obrazovke uvidíte rekapituláciu svojej platby, kde si skontrolujte zadané údaje.

4.  V prípade, že si chcete nechať poslať potvrdenie o platbe na e-mail, zaškrtnite možnosť Zaslať potvrdenie na e-mail a zadajte 

svoju e-mailovú adresu.

5.  Platbu potvrďte svojím vybraným bezpečnostným prvkom a kliknite na tlačidlo Potvrdiť.

6.  Trvalý príkaz bol úspešne vytvorený.

3. ZADANIE PREVODU NA TELEFÓNNE ČÍSLO
V prípade, že si chcete ešte viac zjednodušiť zasielanie peňazí, máte možnosť zadať prevod na telefónne číslo príjemcu. 

Podmienkou je, aby ste boli zaregistrovaný/zaregistrovaná vo VIAMO. Registrácia je možná aj priamo cez Internet banking.

Na telefónne číslo viete posielať denne platby do výšky 500 €. Výhodou je, že nepotrebujete poznať číslo účtu príjemcu.

Ako postupovať:
1. V časti Platby si vyberte možnosť Prevod na telefónne číslo.

2. V prípade, že nie ste registrovaný/registrovaná, najskôr si tieto platby aktivujte. 

3. Následne po aktivácii už zadávate jednoducho platby na telefónne číslo.



4. Zadajte telefónne číslo príjemcu, sumu, prípadne poznámku. Dátum splatnosti je automaticky dnešný.

5. Na ďalšej obrazovke uvidíte rekapituláciu svojej platby, kde si skontrolujte zadané údaje.

6. Platbu potvrďte svojím vybraným bezpečnostným prvkom a kliknite na tlačidlo Potvrdiť.

7. Prevod bol úspešne zadaný.



  V prípade zahraničných prevodov máte na výber medzi SEPA-Europrevodom, ktorý je prevodom v rámci Európskej únie a EHP 

v mene EUR, a cezhraničným prevodom, čo je prevod, ktorý nespadá pod ostatné prevody.

  Automatický prevod sa používa na prevod peňazí medzi zvolenými účtami, pričom si sami definujete špecifické situácie, kedy 

má prevod nastať. Na výber máte 4 typy automatických prevodov, a to prevod celého zostatku, prevod vo výške limitu, prevod 

sumy prevyšujúcej limit a Flexiprevod.

  Hromadné zadávanie prevodov je detailne opísané v samostatnom manuáli na stránke with.vub.sk.

www.vub.sk, 0850 123 000


