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Dokument s informáciami                                        

o poplatkoch 

 

 

Meno poskytovateľa účtu: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Názov účtu: Platobný účet so základnými funkciami 

Dátum: 1.7.2022 

 

 Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na platobný účet. 

Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty. 

 Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú uvedené. 

Kompletné informácie môžete nájsť v Cenníku VÚB, a.s. pre občanov (v kapitolách VÚB kontá, 

Hotovostné operácie, Bezhotovostné operácie, Platobné karty, Úvery), vo Všeobecných obchodných 

podmienkach VÚB, a.s. pre depozitné produkty a v Slovníku pojmov, ktorý obsahuje zoznam a výklad 

najtypickejších služieb viazaných na platobný účet, vrátane obchodných značiek a vlastných označení 

poplatkov VÚB, a.s. 

 Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii. 

 

Služba Poplatok 
Všeobecné služby súvisiace s účtom 

Vedenie účtu [Platobný účet so 
základnými funkciami] 
 
Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z: 
 
Výpis z účtu poskytovaný 1x mesačne 
elektronicky cez vybrané služby Nonstop 
banking alebo osobne v pobočke  
 
Trvalý príkaz – Zriadenie trvalého príkazu 
na úhradu a súhlasu s inkasom 
[zadanie/zmena/realizácia/zrušenie 
trvalých príkazov, automatických 
prevodov alebo SEPA inkaso v mene EUR 
realizované v pobočke VÚB 
a elektronicky]  
 
Úhrada – Jednorazový platobný príkaz na 
úhradu/ SEPA úhradu [prijaté a odoslané 
bezhotovostné SEPA EURO prevody a 
Non SEPA prevody v mene EUR 
realizované v pobočke VÚB a 
elektronicky, vrátane poplatkov za 
bezhotovostné prevody iniciované Inými 
poskytovateľmi platobných služieb; 
prijaté bezhotovostné SEPA Okamžité 
platby]  

Mesačne                                                             
Celkový ročný poplatok                                  

3 € 
36 € 
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Poskytnutie debetnej karty – Debetné 
platobné karty: 
vydanie a obnova platobnej karty 
neembosovanej [VISA Inspire]  
 
neobmedzený počet poplatkov za úhrady 
kartou u obchodníka v mene EUR 
 
neobmedzený počet poplatkov za vklady/ 
výbery hotovosti z ATM VÚB, a.s. v SR a z 
bankomatov skupiny Intesa Sanpaolo v 
zahraničí v mene EUR  
 
Výber hotovosti – Výber finančných 
prostriedkov v hotovosti z platobného 
účtu v pobočke VÚB, a.s. [neobmedzený 
počet poplatkov za vklady/výbery 
hotovosti v mene EUR v pobočke]  
 
Služby nad rámec tohto množstva sa budú 
účtovať samostatne. 

 
 

Platby (bez kariet)  

Úhrada – SEPA Okamžitá platba 
elektronicky 
v pobočke VÚB, a.s 

0,22 € 
9 € 

Platobné karty a hotovosť  

Poskytnutie debetnej karty – Debetné 
platobné karty: 
 

Znovu vydanie platobnej karty 
embosovanej/ neembosovanej 
 
Znovu vytlačenie PIN kódu k platobnej 
karte 
 
Zmena limitu na karte [Ostatné zmeny] 
 
Blokácia platobnej karty 
Zrušenie platobnej karty 
Zmena zmluvných podmienok - karty 

 
 

 
v pobočke VÚB, a.s. 
cez služby Nonstop Banking 
 
v pobočke VÚB, a.s. 
cez služby Nonstop Banking  
  
v pobočke VÚB, a.s. 
cez služby Nonstop Banking  
  
                              
 

 
 
 

15 € 
10 € 

 
5 € 

3,50 € 
 

5 € 
        1,50 €  

   0 € 
0 € 
0 € 

€Prečerpanie a súvisiace služby  

Prečerpanie – Povolené prečerpanie 
platobného účtu: 
Zriadenie služby povoleného prečerpania   
Zrušenie služby povoleného prečerpania 
Zaslanie upomienky 

 
 
                                                                                      0 € 

0 € 
skutočné náklady 

 


