Dokument s informáciami
o poplatkoch

Meno poskytovateľa účtu: Všeobecná úverová banka, a.s.
Názov účtu: Bežný účet
Dátum: 01.10.2021






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 [Bežný účet]

Mesačne
Celkový ročný poplatok

5€
60 €

Platby (bez kariet)
Úhrada – Jednorazový platobný príkaz na
úhradu/ SEPA úhradu, Odoslané
bezhotovostné úhrady [SEPA–Europrevody a
SEPA inkasá]

elektronicky
cez bankomat
v pobočke VÚB, a.s.
cez službu Kontakt-operátor

0,22 €
0,22 €
6€
6€

Trvalý príkaz – zriadenie trvalého príkazu na
úhradu a súhlasu s inkasom

elektronicky
v pobočke VÚB, a.s.
cez službu Kontakt-operátor

0€
0€
0€

Platobné karty a hotovosť
Poskytnutie debetnej karty – Debetné
platobné karty:
Vydanie/obnova platobnej karty
neembosovanej Maestro Dobrý Anjel],

Mesačne

1,20 €

Vydanie/ obnova platobnej karty
neembosovanej [Visa Inspire],

Mesačne

1,20 €

Vydanie/obnova platobnej karty
neembosovanej [Bratislavská Mestská karta
Maestro BMK]

Mesačne

0 €/3 €

1

Vydanie/obnova platobnej karty
neembosovanej [Visa Inspire Gold]

Mesačne

3€

Znovuvydanie platobnej karty embosovanej/
neembosovanej

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

15 €
10 €

Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte

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

5€
3,50 €

Zmena limitu na karte [Ostatné zmeny]

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

5€
1,50 €

Blokácia platobnej karty

0€

Zrušenie platobnej karty

0€

Zmena zmluvných podmienok - karty

0€

Výber hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.

0,30 €

Bezhotovostná úhrada kartou u obchodníka
kartami Maestro Dobrý Anjel, Visa Inspire,
Visa Inspire Gold

0,22 €

Vklad hotovosti na účet vedený vo VÚB

mince € do 50 ks a bankovky
mince € nad 50 kusov a
bankovky – za každých
začatých 50 ks mincí (vrátane
prvých 50 ks)

2€
2€

Výber hotovosti – Výber finančných
prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
v pobočke VÚB, a.s.

do 5 000 €
nad 5 000 €

6€
6€

Prečerpanie a súvisiace služby
Prečerpanie – Povolené prečerpanie
platobného účtu:
Zriadenie služby povoleného prečerpania
Privátne bank.
Zrušenie služby povoleného prečerpania
Zaslanie upomienky

0€
2 % z výšky limitu, min. 6,60 €
0€
skutočné náklady
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