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1. VÚB KONTÁ 

VÚB BIZNIS ÚČET 

VÚB Biznis účet je balík produktov a služieb určený pre klientov, ktorí spĺňajú bankou stanovené kritéria (najmä pokiaľ ročný obrat za 
predchádzajúci rok nepresiahne 1 milión eur). 

VÚB Biznis účet Štandard Aktiv Premium 

Mesačný poplatok za vedenie konta 1) 7,00 EUR 11,00 EUR 19,00 EUR 

V cene konta za mesiac je zahrnuté    

Základná ponuka produktov 2)    

 otvorenie a vedenie bežného účtu v EUR 3) √ √ √ 

 1 x mesačne generovanie a poskytovanie výpisu z účtu elektronicky prostredníctvom služby 
Internet Banking 4) 

√ √ √ 

 zasielanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop bankingu na 
požiadanie 

√ √ √ 

 zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso cez 

Nonstop banking 5) 
√ √ √ 

 poplatky za elektronické transakcie 6) 
15 

transakcií 
100 

transakcií √ 

 zľava z poplatkov za odoslané bezhotovostné prevody v pobočke 7) - - √ 

 zľava z poplatkov za vklady a zľava z poplatkov za výbery v hotovosti v pobočke 8) - - √ 

Rozšírená ponuka produktov a služieb 9)    

 zasielanie SMS správ o pohyboch na bežnom účte, o použití platobnej karty, alebo o inom 

zvolenom type upozornení, v priebehu mesiaca 10) 

pohyby nad 
20 EUR 

√ √ 

 debetná platobná karta Visa Business Economy 11) max 1 ks 
max 2 ks 

 max. 2 ks   debetná platobná karta Visa Business 11)  

 debetná platobná karta Zlatá Mastercard Business 11) -  

 kreditná platobná karta Mastercard Business World 12) - - 1 ks 

 poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti vybranej poistenej osoby 13) - 1 osoba 2 osoby 

 vedenie jedného sporiaceho účtu v EUR 14) - √ √ 

 vedenie  ďalšieho bežného účtu v EUR 15) - - √ 

 zľava z provízie za EFT POS terminál 16) - - 8 EUR 

 

Poznámka: 

1. Poplatky za produkty a služby poskytnuté nad rámec VÚB Biznis účtu sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB, a.s. pre jednotlivé produkty a služby 
2. Produkty a služby základnej ponuky sú fixne zadefinované pre jednotlivé balíky a nie je možné ich meniť. Klient ich získa automaticky pri predaji účtu. 
3. Prvý mesiac vedenie konta bezplatne pre klientov, ktorí si zriaďujú nový VÚB Biznis účet (neplatí pri transformácii iného typu účtu na VÚB Biznis účet). Pri transformácii 

iného typu účtu na VÚB Biznis účet sa nová cena za vedenie konta uplatňuje od nasledujúceho mesiaca po zakúpení VÚB Biznis účtu. 
4. Výpis z účtu je klientovi k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF v Internet bankingu. 
5. Zmena a zrušenie trvalého príkazu, automatického prevodu a autorizácie na SEPA inkaso sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB,a.s. 
6. Elektronické transakcie zahŕňajú: 

- prijaté bezhotovostné SEPA Europrevody, SEPA Okamžité platby a SEPA inkasá, 
- odoslané bezhotovostné SEPA Europrevody a SEPA inkasá zadané cez Internet banking a Mobil banking a iniciované Inými poskytovateľmi platobných služieb, 
- platby debetnou kartou u obchodníka v SR aj v zahraničí, 
- výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatov VÚB, a.s. 
- vo VÚB Biznis účte Aktiv a Premium sú v elektronických transakciách zahrnuté aj odoslané SEPA Okamžité platby 
- vo VÚB Biznis účte Premium sú v elektronických transakciách zahrnuté aj prijaté NON SEPA-prevody 

7. Zľava z poplatku za odoslané bezhotovostné prevody v pobočke, z poplatku za zadanie/zmenu/zrušenie trvalého prevodu, automatického prevodu, autorizácie na SEPA 
inkaso, rezervy v pobočke vo výške 50% z aktuálnej ceny uvedenej v Cenníku VÚB, a.s. pre VÚB Biznis účet Premium. Do zľavy z poplatkov za odoslané bezhotovostné 
prevody v neobmedzenom množstve v rámci VÚB Biznis účtu Premium sa zahŕňajú poplatky za zadanie SEPA-Europrevodu, SEPA Okamžitej platby a urgentného 
prevodu v rámci VÚB, a.s. v pobočke. 

8. Zľava z poplatkov za vklad v hotovosti a zľava z poplatkov za výber v hotovosti v pobočke vo výške 10% z aktuálnej ceny uvedenej v Cenníku VÚB, a.s. pre VÚB 
Biznis účet Premium. Zľava z poplatku za vklad v hotovosti a zľava z poplatku za výber v hotovosti sa uplatňuje iba v prípade poplatkov účtovaných z VÚB Biznis 
účtu.  

9. Produkty a služby rozšírenej ponuky nie sú automaticky zaradené v jednotlivých balíkoch a je ich možné podľa jednotlivých špecifikácii v rámci balíkov na žiadosť klienta 
zriadiť. Zriadenie, zaradenie a vyradenie produktov a služieb rozšírenej ponuky v rámci balíka neovplyvňuje cenu jednotlivých balíkov. 

10. Zasielanie SMS správ o pohyboch na bežnom účte, o použití platobnej karty, alebo o inom zvolenom type upozornení, v priebehu mesiaca v neobmedzenom počte 
na jedno slovenské telefónne číslo. Pre VÚB Biznis Štandard je pre Upozornenie o zrealizovanej transakcii stanovený limit minimálne 20EUR bez možnosti zníženia. 
Prednastavená hodnota limitu pre zasielanie SMS správ o zrealizovanej transakcii pre VÚB Biznis Aktiv a VÚB Biznis Premium je 20EUR, ale klient si môže limit 
kedykoľvek bezplatne zmeniť cez vybrané služby Nonstop bankingu alebo v pobočke. Službu SMS správy je možné aktivovať len pri využívaní vybraných služieb 
Nonstop bankingu. 

11. Maximálny počet debetných platobných kariet v rámci VÚB Biznis účtu Štandard Visa Business Economy 1ks; VÚB Biznis účtu Aktiv – Visa Business Economy/Visa 
Business 2ks; VÚB Biznis účtu Premium – Visa Business Economy/Visa Business/Zlatá Mastercard Business 2ks, Zlatá Mastecard Business môže byť zaradená v rámci 
pásma Premium v počte max 1ks.  
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12. Kreditná platobná karta môže byť vydaná v mene EUR po splnení kritérií stanovených bankou. Kreditná karta Mastercard Business World môže byť v rámci VÚB Biznis 
účtu zriadená/zaradená iba do VÚB Biznis účtu Premium. Maximálny počet kreditných platobných kariet v rámci VÚB Biznis účtu Premium - Mastercard Business World 
1 ks. 

13.  V rámci VÚB Biznis účtu Aktiv môže byť poistená maximálne 1 osoba a v rámci VÚB Biznis účtu Premium maximálne 2 osoby vo veku od 18 do 59 rokov vrátane. Nárok 
na poistenie má osoba určená Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie platieb k účtom. 

14. V rámci sporiaceho účtu je zahrnutý výpis z tohto účtu, jedenkrát mesačne generovanie a poskytovanie výpisu elektronickou formou bezplatne, zadanie flexiprevodu 
bezplatne, platby cez flexiprevod bezplatne. Ostatné poplatky sú účtované štandardne ako pri bežnom účte v EUR. Podmienky flexiprevodu – limit flexiprevodu na VÚB 
Biznis účte minimálne 1 000 EUR, minimálna suma prevodu v násobkoch 50 EUR. Sporiaci účet je možné zriadiť iba pre VÚB Biznis účet Aktiv a VÚB Biznis účet 
Premium. 

15. V rámci VÚB Biznis účtu Premium môže byť zriadený jeden  ďalší bežný účet v EUR. V rámci bežného účtu je zahrnutý výpis z tohto účtu, jedenkrát mesačne generovanie 
a poskytovanie výpisu elektronickou formou bezplatne. Ostatné poplatky sú účtované štandardne ako pri bežnom účte v EUR. 

16. Zľava z provízie a poplatkov za EFT POS terminál vo výške 8 EUR. Zľava sa účtuje maximálne do výšky účtovanej provízie a poplatkov za EFT POS terminál. Zľavu je 
možné využívať iba v rámci VÚB Biznis účtu Premium a uplatňuje sa až od mesiaca nasledujúceho po mesiaci inštalácie POS terminálu. 

 

FLEXIBIZNIS ÚČET 

Flexibiznis účet je balík produktov a služieb určený pre klientov,  ktorí spĺňajú bankou stanovené kritéria (najmä pokiaľ ročný obrat za 
predchádzajúci rok presiahne 1 milión eur). 

Flexibiznis účet  Cena/mesiac 2) 

Flexibiznis účet je konto, obsah ktorého si volí klient sám, pričom spoplatnenie účtu je podľa súčtu bodových hodnôt 
vybraných produktov a služieb: 

súčet bodových hodnôt 

 

 do 6,50 vrátane 7,00 EUR 

 do 10,50 vrátane 10,00 EUR 

 do 16,50 vrátane 13,00 EUR 

 do 39,00 vrátane 24,00 EUR 

 do 70,00 vrátane 39,00 EUR 

∙   do 159,50 vrátane 85,00 EUR 

 V cene konta je zahrnuté 1)  

 zadanie trvalých príkazov a automatických prevodov cez Nonstop banking  

 zasielanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop bankingu na požiadanie  

 V cene konta je zároveň zahrnutá možnosť výberu z nasledujúcich produktov a služieb: Bodová hodnota 

bežný účet - otvorenie a vedenie bežného účtu v EUR 2,25 

 1x generovanie a zasielanie výpisu z účtu v SR k ultimu mesiaca poštou  0,23 + poštovné 12) 

 1x generovanie a zasielanie výpisu z účtu v SR týždenne poštou 
0,93 + 4x poštovné 

12)                   

 1x generovanie a zasielanie výpisu z účtu v SR po každej transakcii poštou 
4,88 + 21x poštovné 

12) 

 1x mesačne generovanie a poskytovanie výpisu z účtu elektronicky prostredníctvom služby Internet Banking 15)  0,00 

 otvorenie a vedenie fondového účtu v EUR 4) 2,00 

 poplatok za odoslané bezhotovostné prevody v pobočke, na kapitálových trhoch; zľava z poplatku za vklad a 

zľava z poplatku za výber v hotovosti v pobočke 5)  
0,40/ks 

 poplatky za odoslané bezhotovostné prevody cez vybrané služby Nonstop banking na účty v rámci VÚB, a.s. 

realizované jednorazovo 3) 
0,33 

 poplatok za výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu VÚB, a.s.6) 0,20/ks 

 poplatok za ostatné odoslané prevody 7) 0,15/ks 

 zriadenie a využívanie služby InBiz 16,60 

 debetná platobná karta Visa Busines Economy 8)  0,70 

 debetná platobná karta Visa Business 8) 3,90 

 debetná platobná karta Zlatá Mastercard Business 8) 6,90 

 Kreditná platobná karta Mastercard Business World 9)   4,00 

 Zriadenie služby a zasielanie SMS správ o pohyboch na bežnom účte, o použití platobnej karty, alebo o  inom 

zvolenom type upozornení, v priebehu mesiaca 10) 
0,05/ks 

 Zľava z provízie za EFT POS terminál 11)  4,98/8,30/11,62 

 Sporiaci účet v EUR 13) 1,00 

 Poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti vybranej poistenej osoby 14)  0,80/osoba 
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Poznámka: 

1. Poplatky za produkty a služby poskytnuté nad rámec Flexibiznis účtu sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB, a.s. pre jednotlivé produkty a služby. 

2. Prvý mesiac bezplatne pre klientov, ktorí si zriaďujú nový Flexibiznis účet (neplatí pri transformácii z iného typu účtov na Flexibiznis účet). Pri transformácii iného typu 
účtu na Flexibiznis účet cena platí od nasledujúceho mesiaca po zakúpení Flexibiznis účtu. 

3. Možnosť výberu pre Flexibiznis účet s cenou od 7,00 EUR/mesiac a viac (t.j. od súčtu bodových hodnôt 3,51 bodov a viac). Poplatky za SEPA-Europrevody v rámci 
VÚB, a.s. a urgentné prevody v rámci VÚB, a.s. realizované jednorázovo prostredníctvom vybraných služieb Nonstop Banking a iniciované Inými poskytovateľmi 
platobných služieb v rámci VÚB, a.s. – bezplatne. 

4. V rámci Flexibiznis účtu môže byť zriadený fondový účet v EUR. Maximálny počet fondových účtov v rámci Flexibiznis účtu sú 2 ks. 
5. Poplatky za odoslané prevody v pobočke, na kapitálových trhoch zdarma v predvolenom počte 0/5/10/20/30/40/50/75/100 ks; zľava z poplatku za vklad v hotovosti 

a zľava z poplatku za výber v hotovosti v pobočke vo výške 0,10 EUR v predvolenom počte 0/5/10/20/30/40/50/75/100 ks. Zľava z poplatku za vklad v hotovosti a 
zľava z poplatku za výber v hotovosti sa uplatňuje v prípade poplatkov účtovaných z Flexibiznis účtu. Do poplatkov za odoslané prevody v predvolenom počte v 
rámci Flexibiznis účtu sa zahŕňajú poplatky za nasledujúce platby: SEPA-Europrevody a urgentné prevody v rámci VÚB, a.s.  

6. Poplatky za výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu VÚB , a.s. zdarma v predvolenom počte 0/2/5/10/20/30/40/50/75/100/150/200/300/400/500 ks.  
7. Poplatky za ostatné odoslané prevody zdarma v predvolenom počte 0/5/10/20/30/40/50/70/75/100/150/200/300/400/500 ks. Do poplatkov za ostatné odoslané prevody 

v predvolenom počte v rámci Flexibiznis účtu sa zahŕňajú poplatky za trvalý príkaz (v rámci SEPA krajín) a automatický prevod (v rámci SR) cez službu Kontakt-operátor 
v rámci VÚB, a.s. a mimo VÚB/e Platby VÚB/Mobil banking mimo VÚB/Internet banking mimo VÚB/službu Kontakt - IVR mimo VÚB/Multicash/SWIFT/InBiz, 
bezhotovostnú platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod, SEPA inkaso a SEPA Europrevod cez bankomat VÚB, a.s.. Do poplatkov za 
odoslané prevody v predvolenom počte v rámci Flexibiznis účtu prostredníctvom vybraných služieb Nonstop banking v rámci VÚB, a.s. a iniciované Inými poskytovateľmi 
platobných služieb mimo VÚB. a.s sa zahŕňajú poplatky za nasledujúce: SEPA-Europrevody, SEPA inkasá, trvalé príkazy, automatické prevody a urgentné prevody.  

8. Maximálny počet debetných platobných kariet v rámci Flexibiznis účtu: Visa Business Economy 5 ks, Visa Business 2 ks, Zlatá Mastercard Business 2ks. 
9. Kreditné platobné karty môžu byť vydané v mene EUR po splnení kritérií stanovených bankou. Počet kreditných platobných kariet v rámci Flexibiznis účtu: Mastercard 

Business World 0-4 ks. Maximálny súčet počtu kreditných platobných kariet v rámci Flexibiznis účtu sú 4 ks. 
10.  Zasielanie SMS správ o pohyboch na bežnom účte, o použití platobnej karty, alebo o inom zvolenom type upozornení, v priebehu mesiaca v počte 

0/10/20/30/40/50/75/100/150/200 ks. Službu je možné aktivovať len pri využívaní vybraných služieb Nonstop bankingu 
11..   Zľava z provízie a poplatkov za EFT POS terminál vo výške 4,98 EUR (bodová hodnota 4,98)/ 8,30 EUR (bodová hodnota 8,30)/11,62 EUR (bodová hodnota 11,62). 

Zľava sa účtuje maximálne do výšky účtovanej provízie a poplatkov za EFT POS terminál. Zľava z provízie sa uplatňuje až od mesiaca nasledujúceho po mesiaci inštalácie 
POS terminálu. 

12. Bodová hodnota za „poštovné“ sa počíta 0,33 bodov. 
13. V rámci sporiaceho účtu je zahrnutý výpis z tohto účtu, jedenkrát mesačne, poštou v rámci SR k ultimu mesiaca bezplatne, jedenkrát mesačne generovanie a poskytovanie 

výpisu z účtu elektronickou formou bezplatne, zadanie flexiprevodu bezplatne, platby cez flexiprevod bezplatne. Ostatné poplatky sú účtované štandardne ako pri bežnom 
účte v EUR. Podmienky flexiprevodu – limit flexiprevodu na Flexibiznis účte minimálne 1 000 EUR, minimálna suma prevodu v násobkoch 50 EUR. 

14. Maximálny počet poistených osôb v rámci Flexibiznis účtu sú 2 osoby. 
15. Výpis z účtu je klientovi k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF v Internet bankingu. 
 

TRANSPARENTNÝ ÚČET PLUS 

Transparentný účet Plus 
 

Mesačný poplatok za vedenie a zverejnenie konta: 1) 11,00 EUR 

V cene konta za mesiac je zahrnuté   

Základná ponuka produktov 2)  

 otvorenie a vedenie bežného účtu v EUR 3) √ 

 zverejňovanie účtu  √ 

 1 x mesačne generovanie a poskytovanie výpisu z účtu elektronicky prostredníctvom služby Internet Banking 4) √ 

 zasielanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop bankingu na požiadanie √ 

 zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso cez Nonstop banking 5) √ 

 poplatky za elektronické transakcie 6) 100 transakcií 

Rozšírená ponuka produktov a služieb 7)  

 debetná platobná karta Visa Business Economy 8) 
max 2 ks 

 debetná platobná karta Visa Business 8) 

 

Poznámka: 

1. Poplatky za produkty a služby poskytnuté nad rámec Transparentného účtu Plus sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB, a.s. pre jednotlivé produkty a služby. 

2.       Produkty a služby základnej ponuky sú fixne zadefinované a nie je možné ich meniť. Klient ich získa automaticky pri predaji účtu. 

3.       Prvý mesiac vedenie konta bezplatne pre klientov, ktorí si zriaďujú nový Transparentný účet Plus (neplatí pri transformácii iného typu účtu na Transparentný účet Plus). 
Pri transformácii iného typu účtu na Transparentný účet Plus sa nová cena za vedenie konta uplatňuje od nasledujúceho mesiaca po zakúpení Transparentného účtu 
Plus. 

4.       Výpis z účtu je klientovi k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF v Internet bankingu. 

5.       Zmena a zrušenie trvalého príkazu, automatického prevodu a autorizácie na SEPA inkaso sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB, a.s. 

6.       Elektronické transakcie zahŕňajú: 

- prijaté bezhotovostné SEPA Europrevody, SEPA Okamžité platby a SEPA inkasá, 
- odoslané bezhotovostné SEPA Europrevody, SEPA Okamžité platby a SEPA inkasá zadané cez Internet banking a Mobil banking a iniciované Inými poskytovateľmi 

platobných služieb, 
- platby debetnou kartou u obchodníka v SR aj v zahraničí, 
- výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatov VÚB, a.s.  

7.       Produkty rozšírenej ponuky nie sú automaticky zaradené v balíku a je ich možné na žiadosť klienta zriadiť. Zriadenie, zaradenie a vyradenie produktov rozšírenej ponuky 
v rámci balíka neovplyvňuje cenu balíka. 

8.       Maximálny počet debetných platobných kariet v rámci Transparentného účtu Plus – Visa Business Economy/Visa Business 2ks. 

 
 



 6 

 

2. CENY ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB 

BEŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY 

Bežný, Fondový účet 1) v EUR a CM, Transparentný účet a VÚB kontá  

Otvorenie účtu Bezplatne 

Vedenie účtu 6,00 EUR/mesiac 

Zverejňovanie účtu (platné len pre Transparentný účet) Bezplatne 

Zrušenie účtu 3,30 EUR 

Každá kópia správy o zúčtovaní, za jeden list 
0,20 EUR + 

poštovné 

Generovanie papierového výpisu z účtu:  2,00 EUR/výpis  

 mimoriadny výpis, výpis mimo cyklu 20,00 EUR/výpis 

Odovzdávanie výpisov  

 poštou poštovné/obálka 

 osobne 10,00 EUR/výpis 

 faxom (pre klientov Nonstop bankingu) 0,30 EUR/strana 

 zaslanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop bankingu na požiadanie Bezplatne 

Služby cez S.W.I.F.T  

 MT940 30,00 EUR/mesiac 

 MT941 Individuálne 

 MT942 Individuálne 

Vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením bežného účtu, potvrdením o zostatku na bežnom účte 
na základe žiadosti klienta 

20,00 EUR 2) 

Obmedzenie disponovania s vkladom na bežnom účte na základe dodatku k zmluve o bežnom účte  

 na základe žiadosti klienta  250,00 EUR 

 pri vinkulácii v prospech VÚB, a. s. 3) 1,60 EUR 

Blokácia prostriedkov na bežnom účte  

 na základe žiadosti klienta v pobočke 10,00 EUR 

 na podnet VÚB, a. s. 2,00 EUR 

Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta – za výpis. Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov doručovaných poštou 
alebo elektronicky prostredníctvom služby Internet banking uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia 
reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácii chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne. 

20,00 EUR/výpis 

Zmena oprávnení a podpisového vzoru k produktu na základe žiadosti klienta realizovaná v pobočke 4) 3,50 EUR 

Zaslanie každej upomienky v súvislosti s prečerpaním debetu na účte a s jeho splácaním. 16,60 EUR 

Zrušenie platobnej karty pri transformácii pôvodného bežného účtu pre právnické osoby na Flexibiznis účet. Bezplatne 

Tlač histórie transakcií 1,10 EUR 

Generovanie a poskytovanie výpisu z účtu elektronicky (PDF)  0,20 EUR/výpis 

Poplatok za kreditný zostatok na účte 5)  

 zostatok nad EUR 3.000.000, – firmy a podnikatelia 
0,5 % p.a.                     

zo zostatku nad limit 

 zostatok nad EUR 0, - finančné inštitúcie Individuálne 

Poplatok za kreditný zostatok na účte ku koncu roka 6)       

 zostatok nad limit EUR 3.000.000, - firmy a podnikatelia 
0,07 %                       

zo zostatku nad limit 

 zostatok nad limit EUR 0, - finančné inštitúcie Individuálne 
Poznámka: 

1. Od 15.06.2019 je možné zriadiť Fondový účet iba pre klientov, ktorí spĺňajú bankou stanovené kritéria (najmä pokiaľ ročný obrat za predchádzajúci rok presiahne 1 milión 
eur).  

2. Ak pobočka vydá jedno potvrdenie, v ktorom sú na základe žiadosti klienta uvedené zostatky na viacerých účtoch klienta, účtuje sa poplatok vo výške 20,00 EUR 
3. Poplatok sa neúčtuje v prípade vinkulácie zriadenej na Účte prostriedkov fondu opráv v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o úvere pre Vlastníkov bytov (prostredníctvom 

Správcu alebo SVB) 
4. Poplatok sa neúčtuje v prípade zmeny mena oprávnenej osoby, zmeny priezviska oprávnenej osoby, nahlásenia straty, odcudzenia alebo zmeny čísla občianskeho 

preukazu, resp. iného identifikačného dokladu oprávnenej osoby. Zmena oprávnení znamená: pridanie a odobratie oprávnenej osoby k produktu, zmenu rozsahu 
disponovania oprávnenej osoby k produktom cez vybrané služby Nonstop bankingu 
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5. Poplatok je účtovaný z hlavného účtu klienta a je vypočítaný z celkového konsolidovaného kreditného zostatku zo všetkých bežných účtov klienta v mene EUR, Fondových 

účtov, Sporiacich účtov, VÚB Biznis účtov, Flexibiznis účtov a termínovaných účtov v mene EUR, vedených na pobočke VÚB, a.s., so splatnosťou do 3 mesiacov vrátane. 
Hlavný účet klienta je účet s najvyšším počtom debetných transakcií, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Poplatok je počítaný z konsolidovaného zostatku za každý deň, keď 
konsolidovaný zostatok prekročí stanovený limit. Poplatok sa účtuje začiatkom nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Do konsolidovaného zostatku sa 
nezapočítavajú zostatky Osobitných účtov klienta zriadených z dôvodu poskytnutia úveru vo VÚB, a.s. a zosttaky Bežných účtov na dotácie zo štátneho rozpočtu a EÚ 
fondov.  

6. Poplatok je účtovaný z hlavného účtu klienta a je vypočítaný z celkového kreditného zostatku ku dňu 31.12. príslušného roka zo všetkých bežných účtov klienta vedených 
v mene EUR a v iných cudzích menách, Fondových účtov, Sporiacich účtov, VÚB Biznis účtov a Flexibiznis účtov. Hlavný účet klienta je účet s najvyšším počtom debetných 
transakcií, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Poplatok sa zúčtuje do 15.1. príslušného roka. Prepočet zostatku v cudzích menách na menu EUR sa bude realizovať kurzom 
ECB platným k 31.12.. Do koncoročného kreditného zostatku sa nezapočítavajú zostatky Osobitných účtov klienta zriadených z dôvodu poskytnutia úveru vo VÚB, a.s. a 
zostatky z Bežných účtov na dotácie zo štátneho rozpočtu a EÚ fondov. 

 

Vkladový účet v EUR a CM  

Otvorenie účtu bezplatne 

Vedenie účtu bezplatne 

Zrušenie účtu bezplatne 

Obmedzenie disponovania s vkladom na vkladovom účte na základe dodatku k zmluve o vkladovom účte:  

 na základe žiadosti klienta 250,00 EUR 

 pri vinkulácii v prospech VÚB, a. s 1,60 EUR 

Vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením vkladového účtu na základe žiadosti klienta. 20,00 EUR 

Zmena oprávnení a podpisového vzoru k produktu na základe žiadosti klienta realizovaná v pobočke 1)  3,50 EUR 

Začatie umorovacieho konania vkladových a depozitných certifikátov na meno a na doručiteľa 33,20 EUR 

Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti alebo bez uplatnenia výpovednej 
lehoty. 

podľa vývesky 
úrokových sadzieb 

Štrukturovaný depozit/Garantovaný vklad – vstupný poplatok 
podľa vývesky 

úrokových sadzieb 

Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta – za výpis. Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov doručovaných poštou 
alebo elektronicky prostredníctvom služby Internet banking uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia 
reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácii chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne. 

20,00 EUR/výpis 

Platba na vkladovom účte. bezplatne 

Výpis generovaný k vkladovému účtu 1x ročne zasielaný poštou alebo osobne v pobočke. bezplatne 

Výpis generovaný k vkladovému účtu častejšie ako 1x ročne poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop 

banking 3)  
bezplatne 

Výpis generovaný k vkladovému účtu častejšie ako 1x ročne osobne v pobočke. 2) 3,30 EUR 

Zaslanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop bankingu na požiadanie bezplatne 

Poznámka: 
1. Poplatok sa neúčtuje v prípade zmeny mena oprávnenej osoby, zmeny priezviska oprávnenej osoby, nahlásenia straty, odcudzenia alebo zmeny čísla občianskeho 

preukazu, resp. iného identifikačného dokladu oprávnenej osoby. Pri vkladovom účte sa poplatok účtuje v hotovosti alebo z bežného účtu. Zmena oprávnení znamená: 
pridanie a odobratie oprávnenej osoby k produktu, zmenu rozsahu disponovania oprávnenej osoby k produktom cez vybrané služby Nonstop bankingu 

2. Neplatí pre účty otvorené do 28. 2. 2010 alebo do doby, kedy si klient zmení cyklus výpisov na inak ako 1-krát ročne 
3. Platí pre klientov, ktorí sú okrem vkladového účtu majiteľmi aj bežného účtu, ku ktorému majú zriadenú službu Internet banking 

 
 
 
PLATOBNÝ STYK 

Prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody1) , SEPA inkasá4) (tuzemské, v rámci SEPA krajín5), v rámci VÚB, 
a. s.) 10) a SEPA Okamžité platby 6) 

V prospech klientov VÚB, a. s. (okrem vkladu v hotovosti) 0,18 EUR  

 

 

Odoslané bezhotovostné SEPA-Europrevody1) , SEPA inkasá 4) (tuzemské, v rámci SEPA krajín, v rámci 

VÚB, a.s.) a SEPA Okamžité platby 6) 

SEPA-Europrevody a SEPA inkasá (okrem VÚB, a.s.pobočka Praha) 9)   

 v pobočke a na kapitálových trhoch 6,00 EUR 

 cez službu Kontakt – operátor 6,00 EUR 

 cez vybrané služby Nonstop banking, Multicash, SWIFT, InBiz a Iného poskytovateľa platobných služieb 0,22 EUR 
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 prevod cez bankomat VÚB, a.s. 0,22 EUR 

 ostatné odoslané prevody z trvalých príkazov, automatických prevodov a SEPA inkás 0,22 EUR 

SEPA-Okamžité platby   

 v pobočke  9,00 EUR 

 cez vybrané služby Nonstop banking, InBiz  1,00 EUR 

Urgentné prevody v rámci VÚB, a.s.  

 v pobočke 6,00 EUR 

 cez službu Kontakt – operátor 6,00 EUR 

 cez vybrané služby Nonstop banking, Multicash, SWIFT, InBiz a Iného poskytovateľa platobných služieb 0,22 EUR 

 

Prijaté Non SEPA-prevody 2) (z tuzemska, v rámci a mimo krajín EÚ a EHP) 3) 0,18 EUR 

 

Odoslané Non SEPA-prevody 7) 

Non SEPA-prevody (okrem VÚB, a.s. pobočka Praha) 9) 

cez vybrané služby 
Nonstop banking, 

Multicash, SWIFT, InBiz a 
Iného poskytovateľa 
platobných služieb 

cez pobočku 

 do 1 700,00 EUR 10,00 EUR 20,00 EUR 

 od 1 700,01 EUR do 17 000,00 EUR 20,00 EUR 30,00 EUR 

 od 17 000,01 EUR do 34 000,00 EUR 30,00 EUR 40,00 EUR 

 nad 34 000,01 EUR 40,00 EUR 50,00 EUR 

Urgentné Europrevody do inej banky v SR, EÚ a EHP 50,00 EUR 

Urgentné Non SEPA-prevody 8) 9) Non SEPA+ 50,00 EUR 

Non SEPA-prevody, urgentné Europrevody a urgentné Non SEPA-prevody 
v prospech klientov VÚB, a.s. pobočka Praha 

Bezplatne 

Odoslaný prevod bankovým šekom mimo SR   

 do 1 700,00 EUR 15,00 EUR 

 od 1 700,01 EUR do 17 000,00 EUR 25,00 EUR 

 od 17 000,01 EUR do 34 000,00 EUR 35,00 EUR 

 nad 34 000,01 EUR 45,00 EUR  
  Poznámka: 
1) SEPA-Europrevody: prevody v rámci VÚB, a.s. v EUR a v inej mene, prevody v EUR v rámci SR a SEPA krajín so správnym číslom účtu platiteľa a príjemcu v tvare IBAN, 

pokyn k poplatkom SHA, banka platiteľa/príjemcu zapojená do SEPA Credit Transfer a SEPA Direct Debit schémy 
2) Prijaté Non SEPA-prevody: prevody v EUR z krajín v rámci a mimo EÚ a EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.), v národných menách v rámci a mimo krajín EÚ a EHP 

(okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.) a ostatné meny v rámci a mimo krajín EÚ a EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.), ktoré nespĺňajú podmienky SEPA-Europrevodov 
3) Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, 

Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, 
Taliansko 

4) SEPA inkaso: je bezhotovostný prevod v EUR v rámci krajín SEPA iniciovaný príjemcom (inkasantom) na základe Vášho Mandátu na inkaso v SEPA, ktorý ste mu vopred 
poskytli 

5) SEPA krajiny:  
a) Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 

Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko 

b) Štáty a územia mimo EÚ a EHP, ktoré pristúpili k SEPA  Andorra, Gibraltár,Guernsey Island, Isle of Man, Jersey Island, Monako, San Marino, Svätý Bartolomej, Svätý 
Pierre a Miquelon, Švajčiarsko, Vatikán, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

c) Územia a autonómne oblasti, na ktoré sa vzťahujú zmluvy EÚ (čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie): Alandské ostrovy, Azory, Francúzska Guyana, Guadeloupe, 
Kanárske ostrovy, Madeira, Martinik, Mayotte, Réunion, Svätý Martin 

6) SEPA Okamžité platby sú prevody v EUR, realizované v rámci krajín SEPA medzi bankami zapojenými v schéme Okamžitých platieb, v prípade ktorých sú finančné prostriedky 
z prevodu pripísané na účet príjemcu  v priebehu niekoľkých sekúnd od okamihu ich odoslania z banky platiteľa do banky príjemcu. 

7)  Odoslané Non SEPA-prevody: prevody v EUR do krajín v rámci a mimo EÚ a EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.), v národných menách v rámci a mimo krajín EÚ a EHP 
(okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.) a ostatné meny v rámci a mimo krajín EÚ a EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.), ktoré nespĺňajú podmienky SEPA-Europrevodov. 

8) Urgentné Non SEPA-prevody: Urgentné prevody v EUR do krajín v rámci a mimo krajín EÚ a EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.), v národných menách v rámci a mimo EÚ a 
EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.) a ostatné meny v rámci a mimo krajín EÚ a EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.) 

9) Prevody v prospech klientov VÚB, a.s. pobočka Praha vo všetkých menách bez poplatku 
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10) Týmto sa rozumie položka za prijatý prevod ako poplatok za rozúčtovanie platieb na vybrané účty na základe individuálne dojednaných zmlúv. 

o Pri prevode v protihodnote do 30,00 EUR je aj v prípade pokynu "výlohy na ťarchu príjemcu - BEN" poplatok vždy účtovaný voči platiteľovi prevodu. 
o Pri prevodoch vo všetkých menách do krajín EÚ/EHP sa zmení pokyn OUR a BEN na pokyn SHA - poplatok VÚB, a.s. zúčtuje na ťarchu účtu platiteľa. 
o Pri realizácii platobného príkazu s pokynom OUR - "bez výloh pre príjemcu" je spolu s prevodom alebo dodatočne zúčtovaný poplatok zahraničnej, resp. tuzemskej 

banky. 
o Pri realizácii Non SEPA-prevodu, urgentného Europrevodu a urgentného Non SEPA-prevodu bez ohľadu na pokyn klienta BEN, SHA alebo OUR môže zahraničná 

resp. tuzemská banka voči prikazujúcej strane vyúčtovať dodatočné poplatky v prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych informácii o príjemcovi prevodu, v 
dôsledku čoho prevod nemôže byť spracovaný automatizovane. Výška poplatkov závisí od konkrétnych podmienok príslušnej banky a bude zúčtovaná z účtu platiteľa. 

o Pri požiadavke klienta o potvrdenie, opravu, vrátenie alebo prešetrenie SEPA prevodu alebo Non SEPA prevodu môžu zahraničné resp. tuzemské banky vyúčtovať 
poplatky za riešenie požiadavky. Výška poplatkov závisí od konkrétnych podmienok príslušnej banky a bude zúčtovaná z účtu platiteľa. 

 

 

Prijaté šeky v rámci a mimo krajín EÚ a EHP  

Nákup šeku s výplatou v hotovosti 3) 
1 %, min. 30,00 

EUR 1) 

Nákup šeku na účet vo VÚB, a.s. 3)  

1 %, min. 15,00 
EUR, 

max. 70,00 EUR 2) 

Šek na inkaso s výplatou v hotovosti 3) 
1 %, min. 30,00 

EUR 1) 

Šek na inkaso na účet vo VÚB, a.s. 3)  

1 %, min. 15,00 
EUR, 

max. 70,00 EUR 2) 

Za vrátený (neuhradený šek) 4)  6,60 EUR 1) 

Overenie krytia bankového šeku swiftom na žiadosť klienta 6,60 EUR 
Poznámka: 

1. Pri konverzii CM sa neúčtuje poplatok, ale rozdiel kurzov devíza nákup/valuta predaj. Pri nákupe šeku na výplatu v hotovosti je rozdiel kurzov devíza nákup/valuta predaj 
aj pri rovnakej CM bez konverzie 

2. Pri konverzii cudzích mien sa neúčtuje poplatok, ale rozdiel kurzov devíza nákup/devíza predaj 
3. Okrem poplatku VUB, a.s. môže byť hodnota šeku znížená o poplatok zahraničnej banky, (resp. poplatok môže byť naúčtovaný dodatočne), vo výške podľa individuálnych 

podmienok príslušnej zahraničnej banky 
4. Okrem poplatku VÚB, a.s. sa účtuje aj poplatok zahraničnej banky 

 

Ostatné služby pre SEPA-Europrevody, SEPA inkasá a SEPA Okamžité platby  

 

v pobočke a cez služby 
Kontakt -  operátor a 
Iného poskytovateľa 
platobných služieb 

cez Nonstop banking 

Trvalý príkaz, automatický prevod   

 Zadanie 0,20 EUR bezplatne 

 zmena a zrušenie 6,00 EUR 1,50 EUR 

SEPA-Europrevod a SEPA inkaso - zrušenie pred zúčtovaním v pobočke  6,00 EUR 

SEPA-Europrevod a SEPA inkaso - zrušenie pred zúčtovaním cez Nonstop banking bezplatne 

Rezervácia na účte (aj pri realizácii exekúcie, resp. výkonu rozhodnutia) – zadanie, zmena a zrušenie v pobočke 6,00 EUR 

Dohodnuté vedenie súboru recyklovaných SEPA-Europrevodov (mesačný poplatok) individuálne 

Recyklované SEPA-Europrevody za každý pracovný deň 0,05 EUR 

Autorizácia na SEPA inkaso s limitom len v EUR   

zadanie, zmena a zrušenie realizované v pobočke a službu Kontakt – operátor 6,00 EUR 

 zadanie realizované cez Nonstop banking  bezplatne 

 zmena a zrušenie realizované cez Nonstop banking  1,50 EUR 

 zadanie, zmena a zrušenie autorizácie na inkaso v súvislosti so splatením úveru bezplatne 

 Pridelenie alebo zmena CID pre inkasanta (poplatok NBS) 10,00 EUR 

Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, prešetrenie prevodu, potvrdenie o zúčtovaní na účte partnera 1) 2) 20,00 EUR 

Ostatné služby pre Non SEPA-prevody, urgentné Europrevody a urgentné Non SEPA-prevody 

Zrušenie prevodného príkazu z dôvodu nezabezpečeného krytia 1) 10,00 EUR 

Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode, prešetrenie prevodu 1) 2) 3)   

do troch mesiacov 20,00 EUR 

 staršie ako 3 mesiace 50,00 EUR 
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 staršie ako 1 rok 65,00 EUR 

 Non STP poplatok za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, nesprávnych údajov na platobnom 
príkaze alebo požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na základe žiadosti klienta 

6,00 EUR 

Poznámka: 
1. Pri nadlimitných prevodoch so stanoveným individuálnym kurzom sa účtuje sankčný poplatok a predstavuje skutočné náklady vynaložené v súvislosti so zrušením 

nadlimitného prevodu. Pri zrušení prevodu po realizácii je naviac zúčtovaný poplatok inej banky 
2. Za žiadosť sa považuje aj zrušenie platobného príkazu po realizácii. Pri žiadostiach je naviac zúčtovaný poplatok partnerskej banky 
3. Pri požiadavke na zrušenie prevodu šekom bude účet platiteľa zaťažený aj poplatkom zahraničnej banky za stop payment šeku 

 

 

DOKUMENTÁRNE OBCHODY – AKREDITÍVY A INKASÁ 

Dokumentárne akreditívy – vystavené 

Dojednanie záväzku (za uzatvorenie zmluvy o otvorení dokumentárneho akreditívu) 0,3% min. 100,00 EUR 

Zmena zmluvy o otvorení dokumentárneho akreditívu a súvisiacej dokumentácie 70,00 EUR 

Vypracovanie návrhu akreditívu 30,00 EUR 

Predavízo akreditívu 35,00 EUR 

Otvorenie akreditívu za každý začatý mesiac platnosti 0,1%, min. 50,00 EUR 

Zmena akreditívu (pri zvýšení sumy alebo predĺžení platnosti akreditívu sa účtuje aj poplatok ako pri otvorení) 50,00 EUR 

Prezentácia dokladov s nedostatkami 100,00 EUR 1) 

Kontrola dokladov a/alebo výplata v rámci akreditívu:  

 akreditív splatný na videnie alebo s odloženou splatnosťou do 30 dní 0,3 %, min. 70,00 EUR 

 za každých ďalších začatých 30 dní odloženej splatnosti 0,2 %, min. 40,00 EUR 

Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii VÚB, a. s. (žirovanie konosamentu) 65,00 EUR 

Ostatné nezahrnuté činnosti v rámci akreditívu 80,00 EUR 
Poznámka: 

1. Poplatok sa uplatňuje voči beneficientovi akreditívu 

 

Dokumentárne akreditívy – prijaté 

Predbežná kontrola dokumentov  

plná sada dokumentov 30,00 EUR/sada 

pri neúplnej sade dokumentov 3,00 EUR/dokument 

Avizovanie akreditívu 
0,25 %, min. 50,00 

EUR 

Potvrdenie akreditívu za každý začatý štvrťrok podľa ratingu banky 1) 

Prevod akreditívu 0,3 %, min. 70,00 EUR 

Prevod zmeny akreditívu 50,00 EUR 

Avizovanie zmeny akreditívu (pri zvýšení sumy avizovaného akreditívu sa účtuje aj poplatok ako pri avizovaní 
akreditívu, pri zvýšení alebo predĺžení platnosti potvrdeného akreditívu sa účtuje aj poplatok ako pri potvrdení) 

50,00 EUR 

Kontrola dokladov 
0,20 %, min. 50,00 

EUR 

Odoslanie dokladov na preplatenie alebo prijatie alebo výplata v rámci akreditívu 
0,10 %, min. 40,00 

EUR 

Postúpenie výnosu z akreditívu 100,00 EUR 

Ostatné nezahrnuté činnosti v rámci akreditívu 80,00 EUR 
   Poznámka: 

1. Rating banky je stanovený podľa hodnotenia VÚB, a. s. 

 

Dokumentárne inkasá a zmenkové operácie 1)  

Spracovanie dokumentárneho inkasa/inkasa zmenky (vzťahuje sa aj na prípady vydania dokladov/zmenky bez 
platenia) 

0,25 %, min. 50,00 
EUR 

Vrátenie nespracovaných dokladov 40,00 EUR 

Zmena inkasných inštrukcií 30,00 EUR 

Urgencia plnenia inkasnej inštrukcie (poplatok za druhú a každú nasledujúcu urgenciu) 20,00 EUR 

Zabezpečenie akceptácie zmenky 20,00 EUR 

Ostatné nezahrnuté činnosti v rámci dokumentárnych inkás a zmenkových operácií 60,00 EUR 
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Protest zmenky 
70,00 EUR 

+ notárske poplatky 

Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii VÚB, a. s. (žirovanie konosamentu)  65,00 EUR 
  Poznámka: 

1. Ceny zahŕňajú aj swiftové služby 

 

 

DEBETNÉ PLATOBNÉ KARTY 

Neembosovaná platobná karta Visa Business Economy 

Vydanie/vedenie/obnova karty 14,00 EUR/ rok 

Zrušenie karty alebo vrátenie platnej karty 10,00 EUR 

 

Neembosovaná platobná karta Visa Business Economy – Vkladová karta 1) 

Vydanie/vedenie/obnova karty 7,00 EUR/ rok 

Zrušenie karty alebo vrátenie platnej karty 10,00 EUR 
Poznámka: 

1. Ide o špeciálne nastavenú kartu Visa Business Economy, ktorá umožňuje len vklad hotovosti cez bankomaty VÚB a.s. podporujúce funkciu vkladu. Kartou nie je umožnená 
bezhotovostná platba, výber hotovosti, zobrazenie zostatku a ani zadanie prevodného príkazu cez bankomat. 

Embosovaná platobná karta Visa Business 

Vydanie/vedenie/obnova karty 33,00 EUR/ rok 

Zrušenie karty alebo vrátenie platnej karty 25,00 EUR 

Núdzové služby - náhradná karta, núdzová hotovosť  120,00 EUR 

 

Embosovaná platobná karta Zlatá Mastercard Business 

Vydanie/vedenie/obnova karty 85,00 EUR/ rok 

Zrušenie karty alebo vrátenie platnej karty 25,00 EUR 

Núdzové služby - náhradná karta, núdzová hotovosť 120,00 EUR 

 

Ďalšie služby súvisiace s debetnými platobnými kartami 1) 

Blokácia karty 10,00 EUR 

Znovuvydanie karty cez vybrané služby Nonstop banking 2) 10,00 EUR 

Znovuvydanie karty na pobočke banky, cez službu Kontakt a cez InBiz 2) 15,00 EUR 

Poplatok za prevzatie karty na pobočke 8,00 EUR 

Príplatok za expresné vydanie/znovuvydanie karty / PIN (prevzatie v Bratislave do 3 pracovných dní) 15,00 EUR 

Doručenie platobnej karty s PIN-om alebo PIN-u  kuriérom na území SR 10,00 EUR 

Zaslanie karty / PIN-u poštou alebo kuriérom na klientom stanovené miesto (aj do zahraničia) skutočné náklady 

Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB, a.s. 0,10 EUR 

Zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí 1,00 EUR 

Zmena PIN cez bankomat 3,50 EUR 

Znovuvytlačenie PIN cez vybrané služby Nonstop banking 3,50 EUR 

Zmena denného limitu cez vybrané služby Nonstop banking a InBiz  1,50 EUR 

Ostatné zmeny zadané na pobočke banky/cez službu Kontakt a InBiz 3) 5,00 EUR 

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR 2,00 EUR / obálka 

Vyhotovenie a zaslanie výpisu elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo na e-mailovú adresu Bezplatne 

Znovuvytlačenie výpisu 4) 20,00 EUR 

Riešenie žiadostí klientov o vrátenie platby kartou 5) 10,00 EUR 
Poznámka: 

1. Bezplatné služby pre debetné platobné karty: zmena internetového limitu, dočasná aktivácia/deaktivácia karty a poistenie zneužitie platobnej karty. 
2. Z dôvodov na strane klienta a na základe žiadosti klienta, najmä v prípade straty/krádeže karty, zmeny mena, priezviska/doplnenia titulu na karte, fyzického poškodenia 

karty a pod. 
3. Znovuvytlačenie PIN. Zmena denného limitu cez pobočku banky alebo cez službu Kontakt. 
4. Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu.  
5. Predovšetkým v prípade nedodania tovaru alebo služby treťou stranou. Neuplatňuje sa v prípade zneužitia platobnej karty.  
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Poplatky za transakcie uskutočnené debetnými platobnými kartami 

Výber hotovosti:  

 z bankomatu VÚB, a.s. 1)  0,30 EUR 

 z bankomatu (okrem VÚB, a.s.) a cez službu Cash advance na Slovensku a v zahraničí 2)  3,50 EUR 

 cez službu cashback 0,50 EUR 

Vklad hotovosti cez bankomat VÚB, a.s. podporujúci funkciu vkladu  Bezplatne 

Platba platobnou kartou u obchodníka v SR aj v zahraničí, dobitie kariet mobilných operátorov 1) 0,22 EUR 

Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry 3) 3,50 EUR 

Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou 4) 2,00 EUR 

Cehraničná konverzia 6) 2 % z transakcie 

Poznámka: 
1. Účtuje sa sumárne na konci mesiaca 
2. Účtuje sa pri zaúčtovaní transakcie 
3. Účtuje sa pri platbách u obchodníkov poskytujúcich hazardné hry, stávkovanie a lotérie. Pri zaúčtovaní poplatku za hazardné hry sa neúčtuje poplatok za bezhotovostnú 

platbu kartou u obchodníka v SR a v zahraničí 
4. Poplatok sa účtuje za bezhotovostný prevod peňazí prostredníctvom debetnej platobnej karty, napríklad prostredníctvom mobilných alebo online aplikácií digitálnych 

poskytovateľov platobných služieb alebo virtuálnych účtov, s výnimkou platieb za tovary a služby prostredníctvom elektronických peňaženiek podporovaných VÚB, a.s., 
napr. Apple Pay, Google Pay. Patria sem najmä dobíjanie predplatených kariet, iných elektronických peňaženiek, virtuálnych účtov a pod. Pri zaúčtovaní poplatku za 
bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou sa neúčtuje poplatok za bezhotovostnú platbu kartou u obchodníka v SR a zahraničí. 

5. Platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí. Pri transakciách realizovaných v mene EUR sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje. Ak je účet vedený v inej 
mene, tak aj transakcia kartou vykonaná v mene účtu je prepočítaná z EUR (zo sumy udanej kartovou spoločnosťou) do meny účtu a účtuje sa poplatok za cezhraničnú 
konverziu. 

 

KREDITNÉ PLATOBNÉ KARTY 

Mastercard Business World 

Vedenie kartového účtu (vrátane základného balíka cestovného poistenia) 1) 2) 4,00 EUR/mesačne 

Nadštandardný balík cestovného poistenia 3) 8,95 EUR/ 1 rok 

Zaslanie výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy 0,50 EUR 
  Poznámka: 

1. Cena za vedenie kartového účtu zahŕňa vydanie/obnovu karty, poistenie znužitie platobnej karty a Základný balík cestovného poistenia, a to: Poistenie liečebných 
nákladov, Poistenie straty batožiny, Poistenie straty a krádeže cestovných dokladov 

2. V prípade zaúčtovania bezhotovostných platieb vo výške aspoň 400 EUR v konkrétnom mesačnom cykle, bude v danom cykle uplatnená 50% zľava z poplatku (bližšie 
informácie o uplatnení zľavy sa nachádzajú v štatúte programu „Odmena za platby“ na www.vub.sk) 

3. Doplatok za Nadštandardný balík cestovného poistenia, a to: Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, Úrazové poistenie 

 

Mastercard Business Gold 

Vedenie kartového účtu (vrátane základného balíka cestovného poistenia) 1)  89,00 EUR/1 rok 

Nadštandardný balík cestovného poistenia 2)  13,95 EUR/1 rok 

Zaslanie výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy bezplatne 

Vstup do letiskového salónika cez službu LoungeKey pre držiteľa karty, alebo sprevádzajúcu osobu  24 EUR / osoba 
Poznámka: 

1. Cena za vedenie kartového účtu zahŕňa vydanie/obnovu karty, poistenie znužitie platobnej karty a Základný balík cestovného poistenia, a to: Poistenie liečebných 
nákladov, Poistenie straty batožiny, Poistenie straty a krádeže cestovných dokladov, Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, Úrazové poistenie 

2. Doplatok za Nadštandardný balík cestovného poistenia, a to: Poistenie právnej pomoci a kaucie, Poistenie oneskorenia letu, Omeškanie batožiny zapríčinené leteckou 
spoločnosťou, Vyslanie náhradného pracovníka, Poistenie technickej pomoci v zahraničí. 

 

Ďalšie služby súvisiace s kreditnými kartami Mastercard 1) 

Blokovanie karty 10,00 EUR 

Znovuvydanie karty 15,00 EUR 

Poplatok za prevzatie karty na pobočke 8,00 EUR 

Zrušenie karty 10,00 EUR 

Omeškanie minimálnej splátky  

 do 20 dní 3,00 EUR 

 nad 20 dní 17,00 EUR 

Príplatok za expresné vydanie/znovuvydanie karty, bez PIN (prevzatie v Bratislave dva pracovné dni po schválení 
žiadosti o vydanie karty) 

15,00 EUR 

Príplatok za expresné vytlačenie/znovuvytlačenie PIN (prevzatie v Bratislave dva pracovné dni po schválení 
žiadosti o vydanie karty) 

15,00 EUR 
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Doručenie platobnej karty kuriérom na území SR 10,00 EUR 

Doručenie PIN kuriérom na území SR 10,00 EUR 

Zaslanie karty z pobočky banky poštou doporučene na klientom stanovené miesto skutočné náklady 

Ostatné zmeny 2) 3,50 EUR 

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR poštovné + obálka 

Vyhotovenie a zaslanie výpisu elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking/ InBiz alebo na e-mailovú adresu   Bezplatne 

Znovuvytlačenie výpisu 3) 20,00 EUR 

Riešenie žiadostí klientov o vrátenie platby kartou 4) 10,00 EUR 

   Poznámka: 

1. Bezplatné služby pre kreditné platobné karty: zmena internetového limitu, zmena hotovostného limitu a zobrazanie PIN kódu v IB/MB. 
2. Zmena PIN cez bankomat, znovuvytlačenie PIN a prevod z karty na účet v SEPA cez služby Nonstop banking. 
3. Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu. 
4. Predovšetkým v prípade nedodania tovaru alebo služby treťou stranou. Neuplatňuje sa v prípade zneužitia platobnej karty. 

 

Poplatky za transakcie uskutočnené kreditnými kartami Mastercard 

Výber hotovosti v SR a v zahraničí (z bankomatu alebo cez službu Cash advance) 2 %, min. 8,00 EUR 

Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry 1) 3,50 EUR 

Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou 2) 2,00 EUR 

Cezhraničná konverzia 3) 2 % z transakcie 

1. Účtuje sa pri platbách u obchodníkov poskytujúcich hazardné hry, stávkovanie a lotérie. 
2. Poplatok sa účtuje za bezhotovostný prevod peňazí prostredníctvom kreditnej platobnej karty, napríklad prostredníctvom mobilných alebo online aplikácií digitálnych 

poskytovateľov platobných služieb alebo virtuálnych účtov, s výnimkou platieb za tovary a služby prostredníctvom elektronických peňaženiek podporovaných VÚB, a.s., 
napr. Apple Pay, Google Pay. Patria sem najmä dobíjanie predplatených kariet, iných elektronických peňaženiek, virtuálnych účtov a pod. 

3. Platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí. Pri transakciách realizovaných v mene EUR, sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje. 

 
AKCEPTÁCIA PLATOBNÝCH KARIET  

Poplatky pre obchodníkov akceptujúcich platobné karty prostredníctvom EFT POS terminálov a služby eCard 

Jednorazový poplatok za inštaláciu EFT POS terminálu 40,00 EUR 

Jednorazový poplatok za odinštaláciu EFT POS terminálu 50,00 EUR 

Jednorazový poplatok za reinštaláciu EFT POS terminálu (zmena umiestnenia EFT POS)  75,00 EUR 

Jednorazový poplatok za výmenu EFT POS terminálu (zmena typu EFT POS alebo komunikácie EFT POS 
(z GPRS na TCP/IP a opačne))  

50,00 EUR 

Jednorazový poplatok za inštaláciu nového programového vybavenia EFT POS terminálu (upgrade 
softvérovej aplikácie)  

35,00 EUR 

Jednorazový poplatok za dodatočné školenie obsluhy EFT POS terminálu  75,00 EUR 

Poplatok za neúspešný výjazd servisného technika (nepripravená lokalita na inštaláciu EFT POS) 75,00 EUR 

Pokuta za poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie EFT POS terminálu 150,00 EUR 

Mesačný poplatok za mesačné papierové výpisy o transakciách platobnými kartami na EFT  3,32 EUR 

Mesačný poplatok za službu POSMan Suite za každý EFT POS 

1-2 EFT POS / 6,60 EUR 

3-5 EFT POS / 6,00 EUR 

6-15 EFT POS / 5,40 EUR 

16-50 EFT POS / 4,80 EUR 

51-100 EFT POS / 4,20 EUR 

101 a viac EFT POS / 3,60 EUR 

Poplatok za spracovanie manuálne zadanej transakcie 2,00 % z transakcie 

Poplatok za transakciu typu návrat 1,00 EUR 

Poplatok za transakciu vykonanú prostredníctvom služby eCard v inej mene ako EUR 0,50 EUR 

Poplatok za transakciu realizovanú predplatenou stravovacou kartou 1,50 % z transakcie 

Poplatok za transakciu platobnou kartou v hodnote nižšej ako 5,00 EUR 0,05 EUR 

Poplatok za reklamáciu (chargeback) 50,00 EUR 

  
SLUŽBY NONSTOP BANKING - ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO 

Multicash 

Zriadenie a používanie služby Individuálne 

Neoprávnené volanie pracovníka VÚB, a. s. na zásah spojený s obnovením prevádzky služby InBiz, MultiCash 49,80 EUR 1) 
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Poznámka.  

1. Cena sa zvyšuje o 20% DPH 

 

Služba InBiz  

Zriadenie služby Bezplatne 

Poplatok za používanie služby Hlavným klientom  

  ▪ Základný balík 16,60 EUR mesačne 

  ▪ Doplnkové služby Bezplatne 1) 

Poplatok za pripojenie účtov iných subjektov (na základe Splnomocnenia) 3,00 mesačne 2) 

Poplatok za používanie služby Pripojenou osobou 3,00 mesačne 

Služba Multibank 10 EUR/ mesačne 4) 

Vydanie nového OTC tokenu z dôvodu krádeže, poškodenia, zablokovania 30,00 EUR/ks 3) 

Používanie OTC Tokenu 
2,00 

EUR/mesiac/token 5) 

Vydanie/znovuvydanie USB kľúča pre elektronický podpis 45,00 EUR 3) 

Vygenerovanie nového PIN pre požívateľa InBiz bankou 5,00 EUR 
   Poznámka: 

1. Okrem služby Multibank 
2. Poplatok sa účtuje Hlavnému klientovi za každé Splnomocnenie 
3. Cena je vrátane 20 % DPH 
4. Poplatok sa účtuje za každú pripojenú Právnickú osobu alebo účet, v prípade tej istej právnickej osoby, ak je účet vedený v inej banke ako VÚB a.s. a VÚB a.s. pobočka 

Praha. 
5. Cena je platná od 1.1.2020 

 

Služby Nonstop banking 

Služba e Platby VÚB  

Zriadenie služby Bezplatne 

Bezpečnostný kľúč k službe e Platby VÚB  

Vydanie bezpečnostného kľúča Bezplatne 

Znovuvydanie bezpečnostného kľúča Bezplatne 

Zasielanie SMS k produktom využívaným v službách Nonstop banking  

Zaslanie SMS správ 1) (upozornenie o pohybe na účte,  o použití platobnej karty, o výsledku žiadosti na odvolanie 
prevodu a SEPA inkasa) na čísla slovenských operátorov - na výpise z účtu ako položka "Poplatky Nonstop 
banking - SMS" 

0,15 EUR/SMS  

 

Zaslanie SMS správ (upozornenie o pohybe na účte,  o použití platobnej karty, o výsledku žiadosti na odvolanie 
prevodu a SEPA inkasa) na čísla zahraničných operátorov - na výpise z účtu ako položka "Poplatky Nonstop 
banking – SMS 

0,15 EUR/SMS  

 

Zasielanie SMS správ o nezrealizovaných prevodoch a SEPA inkasách Bezplatne 

Zasielanie SMS správ o prijatí SEPA inkasa Bezplatne 

Poplatok za zriadenie služby VIAMO 0,01 EUR 

Zasielanie PUSH notifikácií a notifikácií do schránky správ v Nonstop banking Bezplatne 
   Poznámka: 

1. Poplatok sa neuplatňuje na prvé telefónne číslo, ak má klient SMS správy zahrnuté v cene konta. 

 
ÚVERY 

Komerčné 1) a komunálne úvery  

Odplata za dojednanie záväzku (uzatvorenie úverovej zmluvy), odplata za predĺženie splatnosti 

kontokorentného alebo revolvingového úveru 2) (uzavretie dodatku k úverovej zmluve) 
 

 pri úveroch poskytnutých v EUR 
min. 1,00 % z výšky úveru,  

min. 500,00 EUR 

 pri úveroch poskytnutých v USD 
min. 1,00 % z výšky úveru,  

min. 600,00 USD 

 pri úveroch poskytnutých v CZK 
min. 1,00 % z výšky úveru,  

min. 13 500,00 CZK 

 pri úveroch poskytnutých v GBP 
min. 1,00 % z výšky úveru,  

min. 455,00 GBP 
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 pri úveroch poskytnutých pre Vlastníkov bytov (prostredníctvom Správcu alebo SVB) vo výške do 
33.200 EUR vrátane 

min. 100,00 EUR 

 pri úveroch poskytnutých pre Vlastníkov bytov (prostredníctvom Správcu alebo SVB) vo výške nad 
33.200 EUR  

min 0,5% z výšky úveru,  

min. 500,00 EUR 

Odplata za vystavenie záväzného úverového prísľubu s dobou platnosti dlhšou ako 3 mesiace odo dňa 
vystavenia; odplata za vystavenie záväzného úverového prísľubu v súvislosti s účasťou klienta vo verejnom 
obstarávaní. 

min.1,00% z poskytnutej sumy,  

min. 500,00 EUR 

Eskont zmenky dohodou 

Odplata za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov (záväzková provízia) 5)  

 pri komerčných úveroch v EUR a CM (revolvingový a termínovaný úver) 

min. 0,7% p. a.  

zo sumy neposkytnutých 
peňažných prostriedkov 

 kontokorentný úver 

min. 0,8% p. a.  

zo sumy neposkytnutých 
peňažných prostriedkov 

Navýšenie objemu úveru / limitu zo zmluvy o financovaní 
min. 1,00% z navyšovanej čiastky 

úveru, min. 500,00 EUR, 
resp. ekvivalent v mene úveru 

Predčasné splatenie termínovaného úveru alebo jeho časti 3)   

 pri úveroch poskytnutých v EUR 

3,00 % z predčasne splatenej 
istiny úveru alebo jej časti,  

min. 500,00 EUR 

 pri úveroch poskytnutých v USD 

3,00 % z predčasne splatenej 
istiny úveru alebo jej časti,  

min. 600,00  USD 

 pri úveroch poskytnutých v CZK 

3,00 % z predčasne splatenej 
istiny úveru alebo jej časti,  

min.  13 500,00 CZK 

 pri úveroch poskytnutých v GBP 

3,00 % z predčasne splatenej 
istiny úveru alebo jej časti,  

min. 455,00 GBP 

Skrátenie konečnej splatnosti kontokorentného alebo revolvingového úveru dodatkom k zmluve  

 pri úveroch poskytnutých v EUR 
3,00 % z dohodnutého úverového 

rámca, min. 500,00  EUR 

 pri úveroch poskytnutých v USD 
3,00 % z dohodnutého úverového 

rámca, min.600,00 USD 

 pri úveroch poskytnutých v CZK 
3,00 % z dohodnutého úverového 

rámca, min. 13 500,00 CZK 

 pri úveroch poskytnutých v GBP 
3,00 % z dohodnutého úverového 

rámca, min. 455,00 GBP 

Zmena splátkového plánu termínovaného úveru z podnetu klienta (okrem predčasného splatenia 
termínovaného úveru alebo jeho časti) 

 

 v rámci pôvodnej lehoty splatnosti 
min. 330 EUR, resp. ekvivalent 

v mene úveru 

 v prípade zmeny konečnej splatnosti (okrem predčasného splatenia termínovaného úveru alebo 
jeho časti) 

1,00 % zo zostatku istiny úveru, 
min. 500,00 EUR, resp. ekvivalent 

v mene úveru 

Zmena/doplnenie zmluvy o úvere / zmluvy o financovaní z podnetu klienta dodatkom (okrem zvýšenia 
sumy úveru, skrátenia konečnej splatnosti kontokorentného alebo revolvingového úveru, predčasného 
splatenia termínovaného úveru alebo jeho časti a zmeny splátkového plánu termínovaného úveru), ako 
aj zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmluvou o úvere 

min. 330,00 EUR 

Vedenie úverového účtu 5)  

pri úveroch poskytnutých v EUR 6,00 EUR mesačne 

pri úveroch poskytnutých v USD 7,00 USD mesačne 

pri úveroch poskytnutých v CZK 170,00 CZK mesačne 
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pri úveroch poskytnutých v GBP 5,50 GBP mesačne 

pri úveroch poskytnutých v CHF 7,00 CHF mesačne 

Podanie informácie notárom, advokátom, komerčným právnikom, samosprávnym územným celkom 
(obce) a ostatným podnikateľom v zmysle §2 ods. 2 Obch. Zákonníka (fyzickým aj právnickým 
osobám) o používaných úrokových sadzbách pri poskytovaných úveroch v minulosti  

33,20 EUR 4 ) 

Zabezpečenie protestu zmenky (v prípade eskontu, ako aj inkasa zmenky, prijatej ako zabezpečenie 
aktívneho obchodu) 

33,20 EUR  

+ notárske poplatky 

Príprava dokumentu z podnetu klienta súvisiaceho so vzdaním sa práv vyplývajúcich z porušenia 
zmluvy o úvere / zmluvy o financovaní 

min. 0,1 % z  celkového limitu 
financovania / zo zostatku istiny 

pri termínovanom úvere, min. 
100,00 EUR 

Príprava iného dokumentu z podnetu klienta súvisiaceho so zmluvou o úvere / zmluvy o financovaní 
(napr. vzdanie sa záložného práva, vydanie súhlasu banky k podmienkam VOP a iné) 

min. 100,00 EUR 

Výpisy z úverového účtu  

Výpis  z úverového účtu 1x mesačne (ku koncu mesiaca) zasielaný prostredníctvom služby InBiz, Internet 
banking alebo poštou  

bezplatne 

Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta - za výpis. Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov 
doručovaných poštou uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri 
okamžitej reklamácii chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne 

6,60 EUR 

Mimoriadny výpis, výpis mimo cyklu 6,60 EUR 

Zaslanie každej upomienky o nezaplatení dlžnej sumy, o nepredložení finančných výkazov a 
daňového priznania resp. o neplnení akejkoľvek zmluvnej podmienky 

150,00 EUR, resp. ekvivalent 
v mene úveru 

Odplata za vystavenie záväznej ponuky na uzavretie zmluvy o úvere 6)  

pri úveroch do výšky 5 mil. EUR 

0,1 % z výšky úveru  

min. 500,00 EUR, resp. ekvivalent 
v meme úveru 

pri úveroch nad 5 mil. EUR dohodou 

Odplata za obstaranie financovania 7) 
min. 1,00% zo schválenej výšky 

úveru, min. 500,00 EUR 

Odplata za splatenie úveru alebo jeho časti inak ako dohodnutým spôsobom 7) 

3 % zo splatenej 

istiny úveru alebo jej časti, min. 
500,00 EUR 

  Poznámka: 
1. Komerčné úvery zahŕňajú úvery v EUR a CM, eskont zmeniek a povolený debet na bežnom účte 
2. V prípade prolongácie kontokorentného alebo revolvingového úveru na dobu kratšiu ako 12 mesiacov bude odplata, ktorá je vypočítaná percentom, znížená na X/12 jej 

výšky, pričom X označuje počet mesiacov predĺženia splatnosti úveru. Zníženie sa netýka výšky minimálnej odplaty 
3. Poplatok sa neúčtuje v prípade zmlúv o úvere pre Vlastníkov bytov (prostredníctvom Správcu alebo SVB) uzavretých po 1.1.2013 
4. Cena sa zvyšuje o 20% DPH 
5. Poplatok sa neúčtuje v prípade zmlúv o úvere pre Vlastníkov bytov (prostredníctvom Správcu alebo SVB) 
6. Odplata za dojednanie záväzku (uzatvorenie zmluvy o úvere) bude znížená o sumu zaplatenej odplaty za záväznú ponuku, vystavenú v súvislosti s tou zmluvou o úvere, 

nie dávnejšie jako 3 mesiace pred dňom uzavretia zmluvy o úvere 
7. Rámcová zmluva o financovaní poľnohospodárov 

 

Profi úver, Profihypo úver 

poplatok/odplata  

 Uzavretie zmluvy o úvere  1,00 % z výšky úveru,  

min. 180,00 EUR 

 Predĺženie splatnosti kontokorentného úveru  (uzavretie dodatku k zmluve o úvere) 
 

1,00 % z výšky úveru,  

min. 180,00 EUR 

 Skrátenie splatnosti kontokorentného úveru (uzavretie dodatku k zmluve o úvere) 5,00 % z výšky úveru,  

min. 180,00 EUR 

 Iná zmena /doplnenie zmluvy o úvere dodatkom, ako aj iné zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmluvou 
o úvere 

200,00 EUR 

 Predčasné splatenie termínovaného úveru alebo jeho časti 5,00 % z predčasne 
splatenej istiny úveru alebo 

jej časti, 

min. 180,00 EUR 
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 Rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov zo zmluvy o termínovanom úvere so splatnosťou 
po uplynutí Doby na čerpanie 

0,8 %  z nedočerpanej sumy   

 Správa termínovaného úveru (vedenie úverového účtu) so splatnosťou v 25-ty deň v kalendárnom 
mesiaci 

6,00 EUR mesačne 

 Výpis z úverového účtu 1x mesačne (ku koncu mesiaca) zasielaný prostredníctvom služby InBiz, Internet 
banking 

bezplatne 

 Výpis z úverového účtu 1x mesačne (ku koncu mesiaca) zasielaný poštou bezplatne 

 Duplikát výpisu z úverového účtu na žiadosť Dlžníka 20,00 EUR 

 Mimoriadny výpis z úverového účtu ku dňu požadovanému Dlžníkom na jeho žiadosť 20,00 EUR 

 Zaslanie každej upomienky  25,00 EUR  

 Príprava iného dokumentu z podnetu klienta súvisiaceho so zmluvou o úvere k (napr. vzdanie sa 
záložného práva, upustenie od splnenia odkladacích podmienok) 

50,00 EUR 

 
FAKTORING 

Poplatok / odplata 

 Faktoringový poplatok  individuálne  

 Poplatok za zmluvu individuálne 

 Poplatok za faktúru individuálne 

 Poplatok za preverenie odberateľa Individuálne 

 
DISKONTNÝ ODKUP POHĽADÁVKY 

Poplatok / odplata 

 Spracovateľský poplatok  individuálne  

 Diskontný úrok individuálne 

 Osobitný poplatok individuálne 

 

ZÁRUKY 

Záruky z príkazu klientov 

Dojednanie záväzku (za uzatvorenie Zmluvy o vystavení záruky). 
min. 0,40%, 

min. 150,00 EUR 

Vystavenie záruky 
min. 0,6 % štvrťročne, 

min. 150,00 EUR 

Zmena zmluvy o vystavení záruky a súvisiacej dokumentácie. min. 200,00 EUR 

Zmena záruky (dodatok k záruke, resp. vystavenie novej záruky namiesto pôvodnej). min. 150,00 EUR 

Prísľub na vystavenie záruky s platnosťou do 3 mesiacov 1) 
0,50 %, 

min. 180,00 EUR 

Plnenie banky zo záruky. 150,00 EUR 

Zrušenie žiadosti o vystavenie záruky pred jej vystavením na podnet klienta. 100,00 EUR 

Zaslanie každej upomienky o nezaplatení dlžnej sumy, o nepredložení finančných výkazov a daňového priznania 
resp. o neplnení akejkoľvek zmluvnej podmienky 

150,00 EUR, resp. 
ekvivalent  

v mene záruky 

Predčasné ukončenie platnosti bankovej záruky (napr. uvoľnením zo strany beneficienta, vrátením originálu 
bankovej záruky), okrem prípadov predčasného ukončenia platnosti bankovej záruky vystavenej bankou 
v súvislosti s účasťou klienta vo verejnom obstarávaní. 

0,20 % z výšky záruky, 

min. 100,00 EUR 

Poznámka: 
1. Dĺžka platnosti sa vzťahuje na prísľub, nie na záruku samotnú 
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Prijaté záruky 

Avízovanie záruky klientovi. 

0,1 %, 

 min. 60,00 EUR, 

max. 400,00 EUR 

Avizovanie zmeny záruky. 60,00 EUR 

Overenie právoplatnosti podpisov k záruke 20,00 EUR 

Uplatnenie / uvoľnenie zo záruky na žiadosť klienta vrátane overenia právoplatnosti podpisov 50,00 EUR 

 

CENNÉ PAPIERE 

Vedenie majetkového účtu a služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP) 3) 

 nominálna hodnota portfólia1)  od 0,00 EUR (vrátane)  do 5 000,00 EUR 20,00 EUR / rok 2) 4) 

 nominálna hodnota portfólia1)  od 5 000,01 do 25 000,00 EUR  30,00 EUR / rok 2) 4) 

 nominálna hodnota portfólia1)  od 25 000,01 do 50 000,00 EUR  60,00 EUR / rok 2) 4)  

 nominálna hodnota portfólia1)  od 50 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR 175,00 EUR / rok 2) 4)  

 nominálna hodnota portfólia1)  nad  1 000 000,00 EUR 

0,0025 % z objemu dlhových 
CP + 0,0075 % z objemu 

majetkových CP, min. 

175,00 EUR/rok 2) 4) 

Prechod CP 40,00 EUR 

Odplatný prevod CP prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s. (BCPB) 

0,15 % z objemu obchodu,  

min. 33,00 EUR, 

 max. 500,00 EUR  

Prevod CP cez CDCP (odplatný bez finančního vyrovnania/bezodplatný /bez zmeny majiteľa) 17,00 EUR 

Prevod CP cez CDCP (presun CP bez zmeny majiteľa z majetkového účtu vedeného v CDCP) bezplatne 

Odplatný prevod CP cez CDCP s finančným vyrovnaním 33,00 EUR 

Zaregistrovanie/zrušenie pozastavenia práva nakladať s CP 6,60 EUR 

Registrácia zmluvného záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu  
0,2 % z výšky pohľadávky, 

min. 100,00EUR, max. 
6 000,00EUR 

Stavový a zmenový výpis z majetkového účtu nad dohodnutý rámec a dotlač potvrdenia na žiadosť (platí aj 
pre zahraničné CP) 

3,30 EUR 

Ďalšie služby CDCP spoplatnené individuálne 

Správa zahraničných CP  

Správa zahraničných dlhopisov: 2) 4) 5)   

 do 30 000,00 EUR 80,00 EUR ročne 

 od 30 000,01 EUR do 300 000,00 EUR 
80,00 EUR + 0,065 % z 

objemu nad 30 000,00 EUR 
ročne 

 nad 300 000,01 EUR 
255,50 EUR + 0,04 % z 
objemu nad 300 000,00 

EUR ročne 

Správa zahraničných akcií: 2) 4) 5)   

 do 30 000,00 EUR 80,00 EUR ročne 

 od 30 000,01 EUR do 300 000,00 EUR 
80,00 EUR + 0,10 % z 

objemu nad 30 000,00 EUR 
ročne 

 nad 300 000,01 EUR 
350,00 EUR + 0,08 % z 
objemu nad 300 000,00 

EUR ročne 

Poskytnutie služby identifikácie akcionárov emitentovi na základe Smernice EU 2017/ 828 a Zákona o CP a 
investičných službách č.566/2011 Z. z. 

 

Počet akcionárov: 
Poplatok za zaslanie správy 

o akcionároch: 4)  
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 do 10 (vrátane) 30,00 EUR 

 od 11 do 50 (vrátane) 80,00 EUR 

 nad 50  100,00 EUR 

Správa vybraných zahraničných investičných certifikátov emitentov zo skupiny ISP 4) 5) 
0,015% z objemu, min. 10 

EUR/rok 

Ďalšie služby spojené s realizáciou trhovej regulácie 
Individuálne, min. náklady 

tretích strán 

Sprostredkovanie  zníženia dane alebo žiadosti o vrátenie zaplatenej dane, resp. časti zaplatenej dane 

v zahraničí v zmysle príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 4) 

50 EUR + náklady tretích 
strán 

Vysporiadanie zlyhania vyrovnania transakcie s cennými papiermi v zmysle Nariadenia Komisie (EU) 
2018/1229 

100 EUR + náklady na 
sankčný mechanizmus a 

peňažné sankcie zúčtované 
tretími stranami 

Kúpa a predaj cenných papierov 

Obstaranie kúpy (predaja) dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok: 6)   

 do 33 200,00 EUR 0,75 %, min. 50,00 EUR 

 od 33 200,01 EUR do 332 000,00 EUR 
249,00 EUR + 0,30% 
z objemu obchodu na 
33 200,00 EUR  

 od 332 000,01 EUR do 664 000,00 EUR 
1145,00 EUR + 0,125% z 
objemu obchodu nad 
332 000,00 EUR   

 nad 664 000,00 EUR 1560,00 EUR + individuálne 

Obstaranie kúpy (predaja) akcií a podielových listov: 6)  

 do 33 200,00 EUR 1,20 %, min. 40,00 EUR 

 od 33 200,01 EUR do 332 000,00 EUR 
398,40 EUR + 0,60% 
z objemu obchodu nad 
33 200,00 EUR 

 od 332 000,01 EUR do 664 000,00 EUR 
2191,00 EUR + 0,25% 
z objemu obchodu nad 
332 000,00 EUR 

 nad 664 000,00 EUR 3021,00 EUR + individuálne 

Obstaranie prevodu zahraničných dlhopisov 6) 

0,1% z objemu obchodu, 
min. 83,00 EUR max 332,00 
EUR  

Obstaranie prevodu zahraničných akcií a podielových listov 6) 

0,1% z objemu obchodu, 
min. 83,00 EUR max. 
1 660,00 EUR 

Nerealizovaný pokyn na kúpu/predaj  nerealizovaný prevodalebo nezrealizovaný prechod 10,00 EUR 

Každá zmena v pokyne klienta alebo oprava inštrukcie 5,00 EUR 

Sprostredkovanie účasti na primárnych emisiách 6) Bezplatne 

Kompenzácia administratívnych nákladov za poskytovanie obchodných informácií za každých 15 min., a to i 
začatých, ručnej práce 7) 

5,00 € za každých začatých 
15 min., minimálne 10,00 € 

  Poznámka: 
1. Priemerná denná nominálna hodnota portfólia = súčet nominálnej hodnoty portfólia za všetky dni, počas ktorých je otvorený účet/počet dní, počas ktorých je otvorený účet 
2. V poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu raz štvrťročne 
3. Spoplatnené sú aj prázdne majetkové účty s priemernou dennou nominálnou hodnotou portfóla vo výške 0 EUR 
4. Ceny sa zvyšujú o 20 % DPH  
5. Poplatky sa počítajú z obstarávacích cien, v prípade, kedy tieto nie je možné zistiť, z trhovej hodnoty cenných papierov. Ak nie je možné zistiť ani trhovú hodnotu CP, 

poplatky sa počítajú z nominálnej hodnoty CP. Priemerná denná hodnota portfolia = súčet hodnoty portfolia za všetky dni, počas ktorých je vedený účet/počet dní, počas 
ktorých je vedený účet 

6. K poplatku sa pripočítavajú náklady tretích strán na realizáciu obchodu (BCPB a CDCP). V prípade zahraničných cenných papierov poplatky zahraničním obchodníkom 
s cennými papiermi za sprostredkovanie 

7. Odplata/poplatok sa zvyšuje o 20% DPH len v prípade, že sa tieto služby využívajú pri operáciách, pri ktorých sa DPH účtuje. Ak sa poskytujú s hlavnou službou/činnosťou, 
ktorá je od DPH oslobodená, resp. nepodlieha DPH sú tieto poplatky od DPH oslobodené 
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Operácie na kapitálovom trhu 

Operácie na kapitálovom trhu a služby s tým súvisiace individuálne 1) 
  Poznámka: 

1. V prípade poskytovania odborných konzultácii a poradenstva při vydávaní cenných papierov ceny sa zvyšujú o 20% DPH, ak sa služba poskytuje rezidentom, 
nepodnikateľom z EÚ a nepodnikateľom z krajín mimo EÚ; ceny sa nezvyšujú o 20% DPH, ak sa poskytujú osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte EÚ a 
podnikateľom z krajín mimo EÚ. 

 

Výkon činnosti depozitára 

Správcovským spoločnostiam a podielovým fondom, dôchodkovým správcovským spoločnostiam 
a dôchodkovým fondom, doplnkovým dôchodkovým poisťovniam, doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam a 
doplnkovým dôchodkovým fondom. 

Stanoví sa v zmluve 
s klientom  

(cena podlieha 20 % DPH) 
  
POKLADNIČNÉ SLUŽBY 

Pokladničné hotovostné operácie v EUR a CM 

Výmena nominálnych hodnôt EUR bankoviek a mincí 1) 

 v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných 
na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava)   

 v počte mincí nad 50 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 50 ks mincí predkladaných na výmenu 
alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 50 ks sa nezapočítava) 

6,00   EUR  

 

Výmena hotovosti CM tej istej meny, napr. Rozmieňanie 1 % v CM 

Poškodené a prekluzívne bankovky  CM - nákup za EUR, vklad na bežný účet vedený v EUR 
20 % zrážka z kurzu 

valuta nákup 
  Poznámka: 

1. Cena sa účtuje aj pri príjme mincí na výmenu cez samoobslužnú triedičku mincí a na záručné vyhlásenie.  

 

Pokladničné hotovostné operácie v EUR a CM – účty klientov v  EUR a CM vo VÚB, a.s. 

Vklad v hotovosti na bežné účty: 1)   

 do 10 000,00 EUR, resp. prepočet v CM (vrátane)  - mince EUR a bankovky  5,00 EUR 

 pri počte mincí nad 50 ks 
(započítava sa aj prvých 50 ks) 

1,50 EUR za každých aj 
začatých 50 ks mincí,  

min. 5,00 EUR 

 nad 10 000,00 EUR, resp. prepočet v CM   - mince EUR a bankovky  
0,01 % zo sumy vkladu, 

min. 5,00 EUR 

 pri počte mincí nad 50 ks 
(započítava sa aj prvých 50 ks) 

1,50 EUR za každých aj 
začatých 50 ks mincí,  

min. 5,00 EUR 

Vklad v hotovosti na vkladové účty  

 pri počte mincí EUR nad 50 ks 
(započítava sa aj prvých 50 ks) 

 1,50 EUR za každých aj 
začatých 50 ks mincí,  

min. 5,00 EUR 

Paušálny - mesačný poplatok za užívanie Nočného trezoru na obchodnom mieste VÚB, a. s. (vrátane 
zapožičania kaziet/vreciek Nočného trezoru a kľúčov k ním) 

6,00 EUR 

Vklad neroztriedenej hotovosti (EUR a CM) podľa nominálnych hodnôt alebo zvýšená pracnosť pri vklade 
bankoviek v CM na pokladnici, pri počte bankoviek nad 500 ks vrátane (hlavne mimobankové zmenárne). 
Poplatok je uplatňovaný namiesto štandardného poplatku za vklad hotovosti. 

0,1 % zo sumy vkladu 

Poplatok za vklad v hotovosti cez Safebag 3) 2,50 EUR 

Výber hotovosti v pokladnici obchodného miesta, resp. formou zaplombovaného obalu z účtov vedených vo 
VÚB, a. s. 

 

 do 10 000,00 EUR, resp. prepočet v CM (vrátane)  6,00 EUR  

 nad 10 000,00 EUR, resp. prepočet v CM  
0,01 % z vybranej sumy, 

minimálne 6,00 EUR 2) 

Sankčný poplatok v prípade nezrealizovania nahláseného výberu hotovosti nad 10 000,00 EUR,  

resp. v protihodnote CM v požadovanom termíne 

0,1 % zo sumy 

nezrealizovaného výberu 2) 

Šeková knižka 3,00 EUR 
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Zákaz výplaty pri oznámení straty šeku(-ov) 5,00 EUR 

  Poznámka: 
1. Poplatok je štandardne účtovaný z účtu klienta hneď po transakcii. Platí aj pre vklady realizované v zaplombovaných obaloch a v kazetách nočného trezoru, vklady mincí 

realizované cez samoobslužnú triedičku a vklady realizované na záručné vyhlásenie. Štandardne platí pravidlo, že v jednej kazete/vrecku je jedna pokladničná zloženka. 
V prípade, že je v kazete/vrecku viac pokladničných zloženiek, odplata sa uplatňuje za každú pokladničnú zloženku. Pri príjme mincí cez kazety, prípadne vrecká nočného 
trezoru nad 50 ks sa naviac uplatňuje ešte odplata ako v prípade vkladu mincí na pokladniciach (t.j. 1,50 EUR za každých začatých 50 ks mincí, min. 5,00 EUR). 

2. Sankčný poplatok za nezrealizovanie nahláseného výberu je zúčtovaný z účtu. 
3. Poplatok za vklad cez Safebag je zúčtovaný vždy z účtu 

 
PRENÁJOM BEZPEČNOSTNÝCH SCHRÁNOK 

Prenájom bezpečnostnej schránky (sejfová služba) 

- mesačné ceny v závislosti od hodnoty, do ktorej je obsah sejfovej schránky poistený 1)  

poistná suma 5 000 EUR  poistná suma 10 000 EUR  

 do 13 000 cm3 7,50 EUR  do 13 000 cm3 7,50 EUR 

 do 26 000 cm3 10,50 EUR  do 26 000 cm3 10,50 EUR 

 do 40 000 cm3 15,00 EUR  do 40 000 cm3 15,00 EUR 

 nad 40 000 cm3 19,50 EUR  nad 40 000 cm3 19,50 EUR 

poistná suma 15 000 EUR  

(prenájom na min. 3 mesiace) 
 

poistná suma 20 000 EUR  

(prenájom na min. 3 mesiace) 
 

 do 13 000 cm3 10,50 EUR  do 13 000 cm3 13,50 EUR 

 do 26 000 cm3 13,50 EUR  do 26 000 cm3 16,50 EUR 

 do 40 000 cm3 18,00 EUR  do 40 000 cm3 21,00 EUR 

 nad 40 000 cm3 22,50 EUR  nad 40 000 cm3 25,50 EUR 

poistná suma 35 000 EUR 

(prenájom na min. 3 mesiace) 
 

poistná suma 95 000 EUR – iba v 
individuálnych prípadoch, bezpečnostná 
schránka musí byť umiestnená v trezorovej 
miestnosti 

(prenájom na min. 3 mesiace) 

 

 do 13 000 cm3 22,50 EUR  do 13 000 cm3 58,50 EUR 

 do 26 000 cm3 25,50 EUR  do 26 000 cm3 61,50 EUR 

 do 40 000 cm3 30,00 EUR  do 40 000 cm3 66,00 EUR 

 nad 40 000 cm3 34,50 EUR  nad 40 000 cm3 75,00 EUR 

Za každý opakovaný prístup (viac ako jedenkrát v pracovnom dni) k bezpečnostnej schránke.  4,00 EUR 1) 

Poznámky: 

1. Ceny sa zvyšujú o 20 % DPH, ak sa služba poskytuje rezidentom, nepodnikateľom z EÚ a nepodnikateľom z krajín mimo EÚ; ceny sa nezvyšujú o 20 % DPH, ak sa 
poskytujú osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte EÚ a podnikateľom z krajín mimo EÚ   

 
INFORMAČNÉ SLUŽBY 

Informačné služby pridané k Bežnému účtu, Flexibiznis účtu alebo VÚB Biznis účtu a sprostredkovateľské 
služby 

Sprostredkovanie a poskytnutie bankovej informácie o tuzemskej alebo zahraničnej firme  
35,00 EUR 

1) 2) 

Bankové referencie o klientovi VÚB, a.s. na jeho vlastnú žiadosť 
20,00 EUR 

1) 

Poskytovanie bankových správ alebo potvrdení pre účely auditu:   

 na základe žiadosti auditora 3) 
Ide o náhradu nákladov, ktoré vznikli VÚB, a.s. pri poskytovaní informácií o záležitostiach klienta, v súlade s § 92 ods. 9 
zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách alebo v súlade s osobitným zákonom  

33,20 EUR 

 na základe žiadosti alebo so súhlasom  klienta, o ktorom sa vyhotovuje banková správa  
55,00 EUR 

1) 

 na základe žiadosti alebo so súhlasom klienta, o ktorom sa vyhotovuje banková správa– negatívna správa  
20,00 EUR 

1) 
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Služba Monitor 1) 4)  

 Štandardný balík Zlatý balík Platinový balík 

Cena za 1. užívateľa služby  15,00 EUR / mesačne 30,00 EUR / mesačne 50 EUR / mesačne 

Cena za 2.- 5. užívateľa služby 5 EUR / mesačne / za užívateľa 5 EUR / mesačne / za užívateľa 5 EUR / mesačne / za užívateľa 

Cena nad 5 užívateľov služby Individuálne Individuálne Individuálne 

Poskytovanie informácií prostredníctvom Internetu 

Analýzy akciových spoločností.  
49,80 EUR 

1) 

Analýzy odvetví.  
33,20 EUR 

1) 

Analýzy akciových spoločností a analýzy odvetví spolu. Po uhradení ceny za službu bude klientovi oznámené heslo, ktoré mu 
sprístupní príslušnú časť analýz na obdobie šiestich mesiacov.  

66,40 EUR 
1) 

  Poznámka: 
1. Ceny sa zvyšujú o 20% DPH ak sa služba poskytuje rezidentom, nepodnikateľom z EÚ a nepodnikateľom z krajín mimo EÚ; ceny sa nezvyšujú o 20% DPH, ak sa 

služby poskytujú osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte EÚ a podnikateľom z krajín mimo EÚ 
2. K cene sa pripočítavajú poplatky účtované korešpondenčnou bankou 
3. Cena sa zvyšuje o 20 % DPH 
4. Služba je poskytovaná od 1.12.2019 

 

 

OSTATNÉ SLUŽBY 

Služby 

Poskytovanie správ o záležitostiach týkajúcich sa klienta  

 súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania 1)  
 pre potreby správcu alebo predbežného správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného 

zákona1)  

Ide o náhradu nákladov, ktoré vznikli VÚB, a.s. pri poskytovaní informácií o záležitostiach klienta, v súlade s § 92 
ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. 

20,00 EUR 

Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu (za stranu)  

Odplata sa neúčtuje daňovému úradu (výpisy z účtov atď.) 
0,20 EUR/strana 

Zahraničné operácie za neoprávnené reklamácie týkajúce sa postupov vykonávaných v zahraničnej mene staršie 
ako tri mesiace 

26,60 EUR 

Za telefaxové služby za stranu 2)   

 v rámci Európy  2,80 EUR 1) 

 ostatné krajiny vrátane zámoria  4,70 EUR 1) 

 v rámci Slovenska   

 za prvú stranu  1,20 EUR 1) 

 za každú ďalšiu stranu  0,80 EUR 1) 

Za swiftové služby za správu 2)   3,30 EUR 1) 

Kompenzácia administratívnych nákladov za poskytovanie obchodných informácií, vrátane dodatočného 
dohľadania realizovanej hotovostnej platobnej operácie na vyžiadanie klienta, za každých 15 min., a to i začatých, 

ručnej práce 2)  
3,30 EUR /15 min. 1) 

Poplatok za vedenie exekúcie, súdneho rozhodnutia na účte klienta 
20,00 EUR 

jednorázovo pri 
doručení exekúcie 

Kuriérska služba 

podľa skutočných 
nákladov, vrátane 

DPH na vstupe 1) 

Využívanie modrej karty zabezpečujúcej prednostnú obsluhu pre podnikateľov 3)  16,60 EUR mesačne 

Poplatok za vystavovanie potvrdení klientom v jednotnej výške 20,00 EUR 

Kurzový lístok VÚB, a.s. len pre klientov VÚB, a.s. a v deň platnosti pri zaslaní faxom 1,70 EUR 
  Poznámka: 

1. Cena sa zvyšuje o 20 % DPH 
2. Odplata/poplatok sa zvyšuje o 20% DPH len v prípade, že sa tieto služby využívajú pri operáciách, pri ktorých sa DPH účtuje. Ak sa poskytujú s hlavnou 

službou/činnosťou, ktorá je od DPH oslobodená, resp. nepodlieha DPH sú tieto poplatky od DPH oslobodené 
3. V prípade, že modrá karta nie je v cene VUB konta. Od 1. 3. 2010 VÚB, a. s. modrú kartu nevydáva 
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SPROSTREDKOVANÝ PREDAJ INDIVIDUÁLNEHO POISTENIA 

Cestovné poistenie a Povinné zmluvné poistenie. O jednotlivých druhoch poistenia budete informovaní na všetkých obchodných miestach VÚB, 
a. s. Cena je stanovená individuálne v závislosti od zvoleného poistného krytia. 

PODIELOVÉ FONDY EURIZON ASSET MANAGEMENT SLOVAKIA 

Aktuálne poplatky spojené s transakciami s podielovými listami podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 
(Eurizon SK) sú zverejnené v predajných prospektoch jednotlivých podielových fondov. Maximálne poplatky a výška priebežných poplatkov sú 
uvedené v štatúte a kľúčových informáciách pre investora jednotlivých podielových fondov. Tieto dokumenty sú k dispozícii v sídle spoločnosti 
Eurizon SK a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.eurizoncapital.com/sk. 

 
ZAHRANIČNÉ PODIELOVÉ FONDY EURIZON CAPITAL S.A. 

PODIELOVÉ FONDY                                                                                                                                             Cena 

Eurizon Capital S.A. 1) 

Vstupné poplatky 2) - v % z  investovanej sumy    

Dlhopisové fondy 2 % 

Zmiešané fondy  3,3 % 

Akciové fondy 4 % 

Výstupné poplatky 2) - v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov  

Zo všetkých fondov 0% 

Poplatok za zriadenie Sporenia 3) - v % z  investovanej sumy   0 % 

Poplatok za zrušenie Sporenia 4) - v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov 
0% (po uplynutí 60 mesiacov);  3 % 

(pred uplynutím 60 mesiacov) 

Zmena investičnej stratégie sporenia  0 % 
Poznámka: 

1. Aktuálna ponuka konkrétnych zahraničných podielových fondov a podfondov správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A. a investičnej spoločnosti Generali Investments 
SICAV je k dispozícii v sídle spoločnosti Eurizon SKa depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk. v časti týkajúcej sa  investovania do 
podielových fondov 

2. Uvedená výška poplatkov predstavuje maximálne sadzby. V závislosti od výberu konkrétneho zahraničného fondu a jeho podfondu z aktuálnej ponuky a tiež 
konkrétneho typu transakcie alebo ako súčasť Kombiproduktu môže byť výška poplatkov nižšia. Aktuálne výšky poplatkov spojených s transakciami do zahraničných 
podielových fondov Generali Investments SICAV a Eurizon Capital SA. a ich podfondov, sú zverejnené v predajných prospektoch jednotlivých zahraničných podielových 
fondov. Maximálne výšky poplatkov a výšky priebežných poplatkov sú uvedené v kľúčových informáciách pre investora jednotlivých zahraničných podielových fondov. 
Tieto dokumenty sú k dispozícii na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na webových stránkach www.eurizoncapital.lu. 

3. Aktuálna ponuka konkrétnych zahraničných podielových fondov a podfondov správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A., do ktorých je možné zriadiť Sporenie je k 
dispozícii v sídle spoločnosti Eurizon SK, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk. v časti týkajúcej sa  investovania do podielových fondov. 

4. Poplatok za zrušenie Sporenia pri vyplatení podielových listov vydaných v rámci Sporenia je 0 % z aktuálnej ceny podielových listov v prípade uplynutia Minimálnej 
doby sporenia, inak je poplatok za zrušenie 3% z aktuálnej ceny podielových listov. 

 

 

3. SLUŽBY POSKYTOVANÉ PRE BANKY 

BEŽNÉ ÚČTY (LORO ÚČTY) V  EUR A V CM 

Bežné účty (loro účty) v EUR a v CM 

Otvorenie účtu bezplatne 

Vedenie účtu 
dohodou, max. 33,20 EUR 

mesačne 

Kreditný úrok individuálne  

Debetný úrok individuálne 

Výpis z účtu zaslaný SWIFT-om MT950/940 bezplatne 

Úroková stupnica zaslaná poštou, faxom, e-mailom 16,60 % 

Kreditné/debetné avízo MT900/910  individuálne 

 
MEDZIBANKOVÉ PREVODY V  EUR A V CM 

Medzibankové prevody v EUR a v CM 

Medzibankové prevody v EUR  

 Prijaté bezplatne 

 odoslané v rámci VÚB, a.s. 1,00 EUR 

 odoslané mimo VÚB, a.s. do cut-off time 1,50 EUR 

 odoslané mimo VÚB, a.s. po cut-off time 5,00 EUR 

http://www.eurizoncapital.com/sk
http://www.eurizoncapital.lu/


 24 

Medzibankové prevody v CM  

 prijaté bezplatne 

 odoslané 10,00 EUR 

 
KLIENTSKÉ PREVODY 

Klientské prevody 

V prospech klientov VÚB, a.s. a iných bánk – s inštrukciou „OUR“   

 od 0,01 EUR do 33,00 EUR bezplatne 

 od 33,01 EUR do 1 700,00 EUR 10,00 EUR 

 od 1 700,01 EUR do 17 000,00 EUR 20,00 EUR 

 od 17 000,01 EUR do 34 000,00 EUR 30,00 EUR 

 od 34 000,01 EUR a viac 40,00 EUR 

V prospech klientov VÚB, a.s. a iných bánk – s inštrukciou „BEN/SHA“ bezplatne pre zasielajúcu banku 

V prospech klientov iných bánk s inštrukciou „BEN/SHA“ 1)  

 do 1 700,00 EUR 10,00 EUR 

 od 1 700,01 EUR do 17 000,00 EUR 20,00 EUR 

 od 17 000,01 EUR do 34 000,00 EUR 30,00 EUR 

 od 34 000,01 EUR a viac 40,00 EUR 

 Non STP poplatok za manuálne spracovanie prevodu – účtované voči zasielajúcej banke (platby v 
prospech klientov VÚB, a.s. alebo klientov iných bánk) 

6,00 EUR,  

(alebo protihodnota v CM) 

Poznámka: 

a) Platí pre platby nespĺňajúce podmienky PSD 

Pri platbe v cudzej mene s inštrukciou „OUR“ môže byť hodnota poplatku vyjadrená v príslušnej mene, ak je poplatok súčasťou platby a je uvedený v poli 71G platobného príkazu 
MT103 

 
OSTATNÉ SLUŽBY 

Ostatné služby 

Zmena/zrušenie platobného príkazu  

 pred jeho vykonaním 25,00 EUR 

 po jeho vykonaní 50,00 EUR 

Žiadosť inej banky o zmenu valuty 100,00 + relevantný úrok 

Neopodstatnená reklamácia klientského prevodu  

 do 3 mesiacov po jej vykonaní 20,00 EUR 

 po 3 mesiacoch po jej vykonaní 30,00 EUR 

 staršie ako 1 rok po jej vykonaní 50,00 EUR 

 
ZÁRUKY Z PRÍKAZU BÁNK 

Záruky z príkazu bánk  

Prevzatie záruky 

- účtuje sa za každý začatý štvrťrok doby platnosti záruky, vždy v prvý deň štvrťroku vopred 

podľa ratingu banky 1), 
min. 49,80 EUR 

Zmena záruky min. 49,80 EUR 

Spracovateľský poplatok 

- jednorazový poplatok, účtuje sa za vystavenie prísľubu alebo vystavenú, ale beneficientovi neodovzdanú záruku 

podľa ratingu banky 1), 

min. 49,80 EUR 
Poznámka: 

1. Rating banky je stanovený podľa hodnotenia VÚB, a. s 

 
ÚVERY POSKYTOVANÉ BANKÁM 

Úvery poskytované bankám 

Poplatok za poskytnutie úveru, za zmeny úveru (predĺženie, navýšenie, predčasné splatenie), vedenie úverového 
účtu, vypracovanie a zmeny zmluvnej dokumentácie a iné poplatky súvisiace s úverom 

individuálne 
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4. CENY ZA SLUŽBY, KTORÉ VÚB, A. S. V SÚČASNOSTI UŽ NEPREDÁVA 

FLEXIBIZNIS ÚČET 

Flexibiznis účet 

Flexibiznis účet je konto, obsah ktorého si volí klient sám, pričom spoplatnenie účtu je podľa súčtu bodových 
hodnôt vybraných produktov a služieb: 

súčet bodových hodnôt 

 

do 3,50 bodov 7,00 EUR 

V cene konta je zároveň zahrnutá možnosť výberu z nasledujúcich produktov a služieb: Modrá karta pre vstup do 

zóny rýchlej obsluhy 1)  
Bodová hodnota 0,00 

Kreditná platobná karta Visa Business 3,75 

Kreditná platobná karta Visa Business Gold 8,00 

Daňovo právny asistent a poistenie finančnej straty 5) 1,00 EUR 

Ďalšie bankové produkty za zvýhodnené ceny (účtované samostatne) 2)   

Možnosť zriadenia a vedenia sporiaceho účtu pre podnikateľov 3)   0,00 EUR 

 Vydané karty Visa Business a Zlatá Mastercard Business so zľavou 30 % (k VÚB kontám VUBusiness, 
VUBusiness Plus, VUBusiness Gold, VUBusiness POS, VUBusiness Professional, ktoré s účinnosťou od 1. 6. 
2011 boli automaticky zmenené na Flexibiznis účty) sa budú naďalej obnovovať so zľavou 30 % z poplatku za 
obnovu karty. 

 

 Produkty v rámci konta na dobeh, ktoré sa od 8. 6. 2013 nepredávajú  

Zriadenie a využívanie služby Kontakt 0,00 EUR 

 Zriadenie a využívanie služby Internet banking 0,00 EUR 

 Zriadenie a využívanie služby Internet banking Plus 0,00 EUR 

 Zriadenie a využívanie služby Mobil banking 0,00 EUR 
Poznámka: 

1. Modrá karta v rámci Flexibiznis účtu od súčtu bodových hodnôt 16,51 a viac. Od 1. 3. 2010 sa modrá karta nevydáva 
2. V prípade zliav uvedených pri konte, ceny za tieto produkty, resp. služby budú účtované samostatne 
3. V rámci sporiaceho účtu je zahrnutý výpis z tohto účtu, jedenkrát mesačne, poštou v rámci SR k ultimu mesiaca bezplatne, zadanie flexiprevodu bezplatne, platby cez 

flexiprevod bezplatne. Ostatné poplatky sú účtované štandardne ako pri bežnom účte v EUR. Podmienky flexiprevodu - limit flexiprevodu na Flexibiznis účte minimálne 
1 000 EUR, minimálna suma prevodu v násobkoch 50 EUR 

4. Kreditné platobné karty môžu byť vydané v mene EUR po splnení kritérií stanovených bankou. Maximálny počet kreditných platobných kariet v rámci Flexibiznis účtu sú 
Visa Business 2 ks, Visa Business Gold 2 ks. Kreditné platobné karty je možné zaradiť do Flexibiznis účtu do 8.7.2016. Komponent sa od 01.02.2018 nepredáva ako 
súčasť Flexibiznis účtu 

BEŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY 

Bežný, Fondový účet v EUR a CM a VÚB kontá  

Odovzdávanie výpisov  

 prostredníctvom schránky  10,00 EUR/mesiac 1) 
Poznámka: 

1. Poplatok je účtovaný mesačne 

 
KREDITNÉ PLATOBNÉ KARTY 

 

Revolvingové kreditné karty 

Visa Business 1)  

  Poznámka: 

1. Poplatky súvisiace s ďalšími službami ku kreditným kartám Visa sú rovnaké ako poplatky pre Ďalšie služby súvisiace s kreditnými kartami Mastercard. Služba 
znovuvydanie karty sa pre kreditné karty Visa neposkytuje         

Charge kreditné karty 

Visa Business Gold 1)  

  Poznámka: 

1. Poplatky súvisiace s ďalšími službami ku kreditným kartám Visa sú rovnaké ako poplatky pre Ďalšie služby súvisiace s kreditnými kartami Mastercard. Služba 
znovuvydanie karty sa pre kreditné karty Visa neposkytuje 
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ÚSCHOVA V TREZORE S VÝNIMKOU CENNÝCH PAPIEROV 

Úschova v trezore s výnimkou cenných papierov: 1)  

poistná suma 5 000 EUR  poistná suma 10 000 EUR  

 do 3 mesiacov 23,20 EUR  do 3 mesiacov 29,90 EUR 

 nad 3 do 6 mesiacov 43,20 EUR  nad 3 do 6 mesiacov 56,40 EUR 

 nad 6 do 9 mesiacov 63,10 EUR  nad 6 do 9 mesiacov 83,00 EUR 

 nad 9 do 12 mesiacov 83,00 EUR  nad 9 do 12 mesiacov 109,50 EUR 

poistná suma 15 000 EUR  poistná suma 20 000 EUR  

 do 3 mesiacov 36,50 EUR  do 3 mesiacov 43,20 EUR 

 nad 3 do 6 mesiacov 68,10 EUR  nad 3 do 6 mesiacov 81,30 EUR 

 nad 6 do 9 mesiacov 101,20 EUR  nad 6 do 9 mesiacov 122,20 EUR 

 nad 9 do 12 mesiacov 132,80 EUR  nad 9 do 12 mesiacov 159,30 EUR 

poistná suma 35 000 EUR  
poistná suma 95 000 EUR – iba v 
individuálnych prípadoch, zapečatený obal 
musí byť umiestnený v trezorovej miestnosti 

 

 do 3 mesiacov 64,70 EUR  do 3 mesiacov 172,60 EUR 

 nad 3 do 6 mesiacov 122,20 EUR  nad 3 do 6 mesiacov 328,60 EUR 

 nad 6 do 9 mesiacov 184,20 EUR  nad 6 do 9 mesiacov 494,60 EUR 

 nad 9 do 12 mesiacov 239,00 EUR  nad 9 do 12 mesiacov 644,00 EUR 

Pri úschove vyše 12 mesiacov sa cena stanoví súčtom ceny za 12 mesiacov a ceny za príslušný počet mesiacov nad 12 mesiacov. 1) 
Napríklad cena za úschovu pri poistnej sume 5 000 EUR na 15 mesiacov: 83,00 EUR/12 mesiacov + 23,20 EUR/3 mesiace = 106,20 EUR. Pri 
výpočte ceny sa započíta tiež mesiac, v ktorom došlo k prevzatiu hodnoty do úschovy a tiež mesiac, v ktorom bol depozit z úschovy vydaný.  

Úschova v trezore – každé prechodné vydanie a následné prijatie depozitu, alebo výmena zapečateného obalu za iný 
zapečatený obal, pod tým istým číslom depozitu.  

1,70 EUR 1) 

Poznámky: 

1. Ceny sa zvyšujú o 20 % DPH, ak sa služba poskytuje rezidentom, nepodnikateľom z EÚ a nepodnikateľom z krajín mimo EÚ; ceny sa nezvyšujú o 20 % DPH, ak sa 
poskytujú osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte EÚ a podnikateľom z krajín mimo EÚ   


