VÚB KONTÁ
VÚB kontá / cena za mesiac

VÚB Účet
6€

Počet produktov zo základnej
od 0 do 11
ponuky v konte
Počet produktov z rozšírenej
do 1
ponuky v konte
V cene konta za mesiac je zahrnuté:

CENNÍK VÚB, a. s.
Občania

VÚB Účet
pre študentov
pre juniorov
0€

VÚB Účet
VÚB Účet
pre mladých Magnifica
3€

9€

od 0 do 11

od 0 do 11

od 0 do 11

do 1

do 1

od 2 do 4 6)

 výpis poskytovaný z tohto konta 1)
 zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso

platný od 01.11.2019

 zmena trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso zadaná
elektronicky / cez Kontakt - operátor
 prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody
 služba flexisporenie alebo flexiprevod 9)
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Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii na našom Webovom
sídle a na Obchodných miestach.

 pri konte VÚB Účet Magnifica 100% zľava z poplatku za prvý vklad v hotovosti a prvý výber
v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta
Základná ponuka produktov na výber:
− debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel 2)
− debetná platobná karta Visa Inspire 2)
− Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka)
− debetná platobná karta - Karta pre mladých 7)
− jednorazové online prevody 3)
− prvé 4 poplatky za výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB, a.s.
− prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka
− prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso
−

vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks Sporiacich účtov alebo max. 4 ks Sporiace účty a 1
ks Sporiaci účet k hypotéke alebo 4 ks Sporiacich účtov a 1 ks Sporiaci účet pre Juniorov) a
zasielanie výpisov z týchto účtov 1), 8)

− zasielanie SMS o pohyboch na účte 4)
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: 31320155, vub.sk

2)

− Rozšírená ponuka produktov na výber:
− debetná platobná karta Visa Inspire Gold 2)

− neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz,
automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu
VÚB, a. s

Odmena za vernosť pre VÚB Účet a VÚB Účet Magnifica
Odmenu za vernosť klient získa, ak vlastní produkty zo skupiny produktov 1) a zároveň
aktívne využíva konto za príslušný kalendárny mesiac. Odmena za vernosť je zľava
z mesačného poplatku za vedenie konta: 50% zľava – využitie aspoň 2 produktov 1) alebo 100%
zľava - využitie aspoň 3 produktov 1)

− pobočkové operácie 5)
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

1x mesačne elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke
a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne elektronicky cez vybrané služby
Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka.
Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2
ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny
počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci
konta je 5 ks.
Zahŕňa: poplatky za SEPA-Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB,
a.s., realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop banking, vrátane poplatkov
za bezhotovostné prevody iniciované Inými poskytovateľmi platobných služieb
Pre bližšie informácie viď časť SLUŽBY NONSTOP BANKING (ELEKTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO).
Zahŕňa: poplatky za vklady hotovosti na účet s týmto produktom (mince € do 100 ks a
bankovky); výbery hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta;
zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu, automatického prevodu, autorizácie na SEPA
inkaso, rezervy v pobočke; zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci
VÚB, a.s. v pobočke.
Účty zriadené do 21.10.2016, ktoré už pred týmto dátumom obsahovali produkty na
dobeh z rozšírenej ponuky, môžu obsahovať maximálne 5 produktov z rozšírenej
ponuky.
Karta pre mladých sa vydáva len majiteľovi VÚB Účtu pre juniorov, VÚB Účtu pre
študentov alebo VÚB Účtu pre mladých. Majiteľ účtu môže vlastniť len 1 ks tejto karty.
Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet v rámci konta vydaných na
všetkých držiteľov je 5 ks.
Majitelia VÚB Účtov, VÚB Účtov pre študentov, VÚB Účtov pre mladých a VÚB Účtov
Magnifica zriadených v čase od 15.6.2019 majú k bežnému účtu 1 ks Sporiaceho účtu
alebo Sporiaceho účtu k hypotéke a zasielanie výpisov z tohto účtu prednastavený v
rámci konta. Majitelia VÚB Účtov pre juniorov zriadených v čase od 15.6.2019 majú k
bežnému účtu 1 ks Sporiaceho účtu pre Juniorov a zasielanie výpisov z tohto účtu
prednastavený v rámci konta. Tým nie je dotknutá možnosť zrušenia 1 ks Sporiaceho
účtu, Sporiaceho účtu k hypotéke alebo Sporiaceho účtu pre Juniorov a zasielania
výpisov z tohto účtu, a možnosť zriadenia a používania produktov a služieb podľa výberu
v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.
Službu flexisporenie alebo flexiprevod nie je možné zriadiť k Sporiacemu účtu pre
Juniorov a Sporiacemu účtu k hypotéke.

Aktívne využívanie VÚB Účtu znamená súčasné splnenie 2 podmienok:
 klient aspoň 1x za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking
 súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na tomto účte za kalendárny mesiac je min. 500 €
Aktívne využívanie VÚB Účtu Magnifica znamená súčasné splnenie 2 podmienok:
 klient aspoň 1x za mesiac využije služby Internet banking alebo Mobil banking
 súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na tomto účte za kalendárny mesiac je min. 1000 €
1. Skupina produktov, ktoré sa posudzujú za kalendárny mesiac pre získanie Odmeny za
vernosť:
- čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
- čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
- kreditné karty Šikovná karta, Mastercard Standard, Mastercard World, Quatro Šikovná karta
(min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou vydanou na majiteľa účtu)
- sporiaci účet a VÚB AM (súčet hodnôt realizovaných trvalých príkazov z účtov vedených vo
VÚB na ľubovoľné produkty z tejto skupiny za mesiac min. 50 €)
- zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM, sporiacich účtoch a hodnota investícií do
podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na
majetkových účtoch vo VÚB (súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto
produktoch za mesiac min. 10 000 €)
- La Vita – vlastníctvo aktívneho poistného produktu uzatvoreného pracovníkom VÚB banky
a.s.
Odmena za vernosť sa pripíše na konto do 15-tich kalendárnych dní v mesiaci nasledujúcom
po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky Odmeny za vernosť. Špecifické podmienky
Odmeny za vernosť sú uvedené v dokumente Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., pre
depozitné produkty. Pri posudzovaní podmienok Odmeny za vernosť pojem sporiaci účet
zahŕňa Sporiaci účet, Sporiaci účet pre Juniorov, Sporiaci účet k hypotéke alebo Sporiaci účet
pre Seniorov.
VÚB SENIOR/CENA ZA MESIAC
0,95 €
V cene konta za mesiac je zahrnuté:
− výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne
v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne elektronicky
cez vybrané služby Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka
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− vydanie/obnova jednej platobnej karty Visa Inspire alebo Maestro Dobrý Anjel pre majiteľa
konta
− prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody

− v cene konta za kalendárny mesiac je už zahrnutý aj poplatok za vedenie bežného účtu
v EUR
− produkty a služby poskytnuté nad rámec konta sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB, a.s. pre
jednotlivé produkty a služby

− zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácií na SEPA inkaso
− zmena trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácií na SEPA inkaso, zadaná
elektronicky / cez Kontakt – operátor
− zadarmo potvrdenie tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet
− poplatky za platby platobnou kartou u obchodníka
− možnosť zriadenia a vedenia 1 ks Sporiaceho účtu pre Seniorov v mene € a zasielanie výpisu
z tohto účtu (poskytnutie výpisu elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo
osobne v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne
elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka)
ZVÝHODNENÉ BANKOVÉ PRODUKTY
− zľava 30% za prvých päť rokov používania ďalšej platobnej karty Visa Inspire alebo Maestro
Dobrý Anjel pre majiteľa alebo oprávnenú osobu

OSOBITNÝ ÚČET DLŽNÍKA
2€
V cene konta za mesiac je zahrnuté:
− poplatok za jednorazový vklad alebo prevod finančných prostriedkov v sume zodpovedajúcej
nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
mene EUR
− poplatky za výber finančných prostriedkov z osobitného účtu dlžníka vo výške najviac do
sumy, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, jedenkrát za kalendárny mesiac
v hotovosti v pobočke VÚB, a.s.
− výpis z účtu poskytovaný osobne v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho
ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka

ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT/ CENA ZA MESIAC (ZBP)
0€
PLATOBNÝ ÚČET SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI (PAD)
3€
V cene konta za mesiac je zahrnuté:
− neobmedzený počet poplatkov za vklady/výbery hotovosti v mene EUR v pobočke
− 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
− 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

BEŽNÉ ÚČTY V € A V CUDZÍCH MENÁCH 1) a VÚB kontá
Otvorenie účtu, zrušenie účtu
Vedenie účtu 2)
Vyhotovenie výpisov 1x mesačne (alebo štvrťročne, polročne,
ročne), odovzdané elektronicky cez vybrané služby Nonstop
banking, poštou v rámci SR alebo osobne v pobočke.
Vyhotovenie výpisov častejšie ako 1x mesačne
Odovzdanie výpisov cez vybrané služby Nonstop banking
Odovzdávanie výpisov poštou
Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke
Odovzdávanie výpisov schránkou 3)
Poplatok za upomienku pri nepovolenom prečerpaní:
− prvá upomienka
− každá ďalšia upomienka

iniciované Inými poskytovateľmi platobných služieb

− zadanie/zmena/realizácia/zrušenie trvalých príkazov, automatických prevodov alebo SEPA
inkaso v mene EUR realizované v pobočke VÚB a elektronicky
− neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka v mene EUR
− vydanie/obnova jednej platobnej karty Visa Inspire
− výpis z účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne
v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne elektronicky
cez vybrané služby Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka

CENA
bezplatne
4 € / mesiac
bezplatne
0,30 € / výpis
bezplatne
poštovné + obálka
10 € / výpis
10 € / schránka
skutočné náklady
skutočné náklady

1. Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej
mene sa poplatky stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka,
platného v čase poskytnutia služby.
2. Ak si klient zruší účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za vedenie
účtu v alikvotnej výške podľa počtu dní vedenia účtu. Poplatok za vedenie účtu pri VÚB kontách
je už zahrnutý v cene konta za mesiac podľa časti cenníka VÚB kontá.

SPOLOČNÉ ZÁSADY SPOPLATNENIA PRE VÚB KONTÁ
− prvý kalendárny mesiac je vedenie konta bezplatné (pojem konto označuje: VÚB Účet, VÚB
Účet Magnifica, Flexiúčet, Účty pre mladých, VÚB Senior, Základný bankový produkt a
Platobný účet so základnými funkciami)
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Kópia výpisu odovzdávaná spolu s pravidelným výpisom. Poplatok sa
účtuje za každú stranu, ktorá je tlačená v prípade duplicitnej tlače na
požiadavku klienta, t.j. Druhá a ďalšia kópia výpisu.

3. Ak má klient prenajatú schránku a prostredníctvom nej preberá výpisy z viacerých bežných
účtov v EUR a v cudzej mene, platí poplatok iba 1x, a to vo výške poplatku za schránku pre
bežné účty. Ak si klient otvorí alebo zruší účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém
zaúčtuje odplatu za používanie schránky v plnej výške.

0,20 € / strana

1. Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej
mene sa poplatky stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka,
platného v čase poskytnutia služby.
2. Ak pobočka vydá jedno potvrdenie, v ktorom sú, na základe žiadosti klienta, uvedené zostatky na
viacerých účtoch klienta, účtuje sa poplatok len raz.

SLUŽBY SPOJENÉ S BEŽNÝMI A VKLADOVÝMI ÚČTAMI V € A V CUDZÍCH
CENA
MENÁCH 1)
Otvorenie, vedenie a zrušenie vkladového účtu
bezplatne
Štruktúrovaný depozit
podľa vývesky
– vstupný poplatok
úrokových sadzieb
Výpis generovaný k vkladovému účtu 1x ročne zasielaný poštou v rámci
bezplatne
SR alebo osobne v pobočke
Výpis generovaný k vkladovému účtu častejšie ako 1x ročne
bezplatne
poskytovaný elektronicky cez službu Internet banking
Výpis generovaný k vkladovému účtu častejšie ako 1x ročne osobne
3,30 € / výpis
v pobočke
Sankčný poplatok za predčasný výber z vkladového účtu (pred
podľa vývesky
uplynutím dohodnutej splatnosti)
úrokových sadzieb
Mimoriadny výpis (mimo dohodnutého cyklu)
20 € / výpis
Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta (neúčtuje sa pri reklamáciách
výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu
20 € / výpis
vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácií chýbajúceho
výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky)
Vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením účtu,
20 €
potvrdením o zostatku na účte na základe žiadosti klienta 2)
Obmedzenie disponovania s vkladom na účte / zriadenie vinkulácie dohodou
250 €
alebo dodatkom k zmluve o účte, na základe žiadosti klienta
Obmedzenie disponovania s vkladom na účte / zriadenie vinkulácie dohodou
alebo dodatkom k zmluve o účte na základe žiadosti klienta v súvislosti s
80 €
poskytnutím hypotekárneho úveru/ úveru na bývanie vo VÚB, a.s.
Obmedzenie disponovania s vkladom na účte na základe zmluvy o
vinkulácii vkladu v prospech VÚB, a.s. (napr. na zabezpečenie splátky
1,60 €
úveru poskytnutého VÚB, a.s.)
Blokácia prostriedkov na účte na základe žiadosti klienta na pobočke
10 €
Blokácia prostriedkov na účte na podnet VÚB, a.s.
2€
Tlač histórie transakcií
1,10 €

HOTOVOSTNÉ OPERÁCIE NA ÚČTOCH V € A NA ÚČTOCH V CUDZEJ MENE
CENA
Bežné účty
Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB:
− mince € do 100 ks (vrátane) a bankovky 1)
1€
− mince € nad 100 kusov a bankovky – za každých začatých 100
1€
ks mincí (vrátane prvých 100 ks) 1)
− poškodená alebo prekluzívna bankovka CM (vklad len
20% zrážka
na účet vedený v €)
z kurzu valuta - nákup
Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta (neúčtuje
sa pri výbere a opätovnom vklade v prospech účtu VÚB) 2):
− do 5 000 €, resp. prepočet v CM (vrátane)
4€
− nad 5 000 €, resp. prepočet v CM
4€
Vklad v cudzej mene v prípade zvýšenej prácnosti pri jeho
2 % zo sumy vkladu
realizácii
Šeková knižka – predaj
1,30 €
Zákaz výplaty pri oznámení straty šeku(ov)
5€
Vkladové účty a vkladné knižky:
Vklad v hotovosti:
− mince € nad 100 kusov – za každých začatých 100 ks mincí
1€
(vrátane prvých 100 ks)
Nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti nad 10 000 €,
0,1% zo sumy
resp. v protihodnote CM, v požadovanom termíne
nezrealizovaného výberu
1. Platí aj pre vklady mincí realizované cez samoobslužnú triedičku.
2. V rámci operácie fyzicky nevydávame a neprijímame hotovosť.
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Pri realizácii Non SEPA-prevodu, urgentného Europrevodu a urgentného Non SEPA-prevodu bez
ohľadu na pokyn BEN, SHA alebo OUR môže zahraničná banka voči prikazujúcej strane
vyúčtovať dodatočné poplatky v prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych informácií o
príjemcovi prevodu, v dôsledku čoho prevod nemôže byť spracovaný automatizovane. Výška
poplatkov závisí od konkrétnych podmienok príslušnej banky a bude zúčtovaná na ťarchu účtu
platiteľa.
Pri prevodoch vo všetkých menách v rámci krajín EÚ/EHP sa zmení pokyn OUR a BEN na pokyn
SHA - poplatok VUB, a.s. zúčtuje na ťarchu účtu platiteľa.
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, Ta¬liansko,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

BEZHOTOVOSTNÉ OPERÁCIE / PLATOBNÝ STYK
PRIJATÉ BEZHOTOVOSTNÉ SEPA-EUROPREVODY, NON SEPA-PREVODY A
SEPA INKASÁ
V prospech klientov VÚB, a. s. (okrem vkladu v hotovosti)

ODOSLANÉ BEZHOTO
VOSTNÉ SEPA-EUROPREVODY, SEPA INKASÁ
A NON SEPA-PREVODY

CENA
bezplatne

CENA
zadané elektronicky
(cez vybrané služby v pobočke
Nonstop banking / /cez službu
iniciované Inými
Kontaktposkytovateľmi
operátor
platobných služieb)

SEPA–Europrevody 1) a SEPA inkasá
− prevod cez bankomat VÚB, a.s.
− ostatné odoslané prevody (z trvalých príkazov,
automatických prevodov a SEPA inkás)
Non SEPA-prevody1):
− do 1 700,00 €

0,22 €

3€
0,22 €
0,22 €

10 €

20 €

− od 1 700,01 € do 17 000,00 €
− od 17 000,01 € do 34 000,00 €
− nad 34 000,01 €
Prevod bankovým šekom mimo SR 2):
− do 1 700,00 €
− od 1 700,01 € do 17 000,00 €
− od 17 000,01 € do 34 000,00 €
− nad 34 000,01 €

20 €
30 €
40 €

30 €
40 €
50 €

Urgentné prevody v rámci VÚB, a.s.

0,22 €

Urgentné Non SEPA Europrevody do inej banky v SR, EÚ a EHP1)
Urgentné Non SEPA-prevody 1)

SEPA prevody sú neurgentné prevody v € v rámci krajín SEPA.
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, Ta¬liansko,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
b) Štáty a územia mimo EÚ a EHP, ktoré pristúpili k SEPA: Andorra, Guernsey Island, Isle of Man,
Jersey Island, Monako, San Marino, Svätý Pierre and Miquelon, Švajčiarsko, Vatikán.
c) Územia a autonómne oblasti, na ktoré sa vzťahujú zmluvy EÚ (čl. 355 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie): Alandské ostrovy, Azory, Francúzska Guyana, Gibraltár, Guadeloupe, Kanárske
ostrovy, Madeira, Martinik, Mayotte, Réunion, Svätý Bartolomej, Svätý Martin.

15 €
25 €
35 €
45 €

CENA
PRIJATÉ ŠEKY V RÁMCI A MIMO KRAJÍN EÚ A EHP
3€

50 €
Non SEPA + 50 €

Nákup šeku alebo šek na inkaso 1)

1. Prevody v prospech klientov VÚB, a.s. Praha vo všetkých menách bezplatne.
2. Okrem poplatku VÚB, a.s. môže byť dodatočne zúčtovaný aj poplatok zahraničnej banky.
Pri prevode v protihodnote do 30,00 € je aj v prípade pokynu „výlohy na ťarchu príjemcu – BEN“
poplatok vždy zúčtovaný voči platiteľovi prevodu.
Pri realizácii platobného príkazu s pokynom OUR - „bez výloh pre príjemcu“ je spolu s prevodom
alebo dodatočne zúčtovaný poplatok zahraničnej, resp. tuzemskej banky.

Za vrátený (neuhradený šek) 4)
Overenie krytia bankového šeku swiftom na žiadosť klienta

výplata
v hotovosti

na účet
vo VÚB

1%
min. 20 € 2)

1 % min. 10 €,
max. 70 € 3)

5 € 1)
5€

1. Okrem poplatku VÚB, 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.
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2. 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.
3. Pri konverzii cudzích mien sa neúčtuje poplatok, ale rozdiel kurzov devíza nákup / devíza predaj.
4. Okrem poplatku VÚB, a.s. sa účtuje aj poplatok zahraničnej banky.

OSTATNÉ SLUŽBY
PRE SEPA – EUROPREVODY A SEPA
INKASÁ

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

Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode, prešetrenie
prevodu 2),3) ,5): do 3 mesiacov
staršie ako 3 mesiace
staršie ako 1 rok
20 €
50 €
65 €
1. Služba sa poskytuje na vybraných EFT POS termináloch v obchodných prevádzkach
označených logom VÚB POINT, resp. AXAPAY.
2. Za žiadosť o vrátenie prevodu sa považuje aj zrušenie platobného príkazu po realizácii.
3. Pri požiadavke klienta o potvrdenie, opravu, zrušenie, vrátenie, zmenu údajov vo vykonanom
prevode alebo prešetrenie SEPA prevodu alebo Non SEPA prevodu v inej banke môžu byť
okrem poplatku VÚB, a.s. zúčtované aj poplatky iných bánk za riešenie požiadavky. Výška
poplatkov závisí od konkrétnych podmienok príslušnej banky a bude zúčtovaná na ťarchu účtu
platiteľa.
4. Pri zrušení nadlimitného prevodu so stanoveným individuálnym kurzom sa účtuje sankčný
poplatok, ktorý predstavuje skutočné náklady vynaložené v súvislosti so zrušením nadlimitného
prevodu. Pri zrušení prevodu po realizácii do zahraničia je navyše na ťarchu účtu platiteľa
zúčtovaný poplatok zahraničnej banky.
5. Pri požiadavke na zrušenie prevodu šekom bude účet platiteľa zaťažený aj poplatkom
zahraničnej banky za stop payment šeku.

CENA
zadané elektronicky (cez
vybrané služby Nonstop
v pobočke /
bankingu / iniciované
cez KontaktInými poskytovateľmi
operátor
platobných služieb)

Trvalý príkaz, automatický prevod - zadanie
bezplatne
Trvalý príkaz, automatický prevod - zmena / zrušenie
0,50 €
3€
Zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred
bezplatne
3€
zúčtovaním
Rezervácia na účte
―
1,30 €
Recyklované SEPA-Europrevody za každý pracovný deň
0,05 €
Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) – zadanie
bezplatne
Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR)
0,50 €
3€
- zmena / zrušenie
Pridelenie alebo zmena CID pre inkasanta (poplatok NBS)
10 €
Osobitné potvrdenie o vykonanej platbe
10 €
Úhrada faktúr 1):
− hodnota prevodu do 34,00 (okrem SIPO)
0,33 €
− hodnota prevodu nad 34,01 € (okrem SIPO)
0,45 €
− SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva)
0,10 €
Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu,
prešetrenie prevodu, potvrdenie o zúčtovaní na účte partnera 2),3):
20 €
OSTATNÉ SLUŽBY PRE NON SEPA-PREVODY, URGENTNÉ
EUROPREVODY A URGENTNÉ NON SEPA- PREVODY
Zrušenie z dôvodu nezabezpečeného krytia 4)
Potvrdenie o vykonanom prevode (SWIFT, avízo, osobitné potvrdenie) zaslané
poštou, emailom, osobne

5€

PLATOBNÉ KARTY
DEBETNÉ PLATOBNÉ KARTY
Visa Inspire Gold 1) 2)
Visa Inspire 2)
Karta pre mladých 3)
Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka) 2)
Maestro Dobrý anjel 2)
Bratislavská Mestská karta Maestro BMK
Výber hotovosti debetnými platobnými kartami:
− z bankomatu VÚB, a.s. 4), 5)
− z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí 5)
− cez službu cashback

CENA
Vydanie / Vedenie / Obnova
3 € / mesiac
1,20 € / mesiac
―
0,50 € / mesiac
1,20 € / mesiac
bezplatne / 3 € za obnovu
CENA
0,30 €
2,50 €
0,50 €
1,5 % z transakcie,
− Cash advance na území SR a v zahraničí 5)
min. 7 €
6)
− z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí Kartou pre mladých
1,20 €
− z bankomatu skupiny Intesa Sanpaolo v zahraničí platobnou kartou
bezplatne
Visa Inspire, Visa Inspire Gold a Kartou pre mladých

CENA
10 €
10 €
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Mastercard
Standard

Mastercard
World

Šikovná karta

Zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku (okrem VÚB,
a.s.) a v zahraničí 5)
Zmena PIN cez bankomat 5)
Ostatné zmeny zadané na pobočke banky 15), 18)
Ostatné zmeny cez služby Nonstop banking 18)

2,50 € / mes. 7)

8 € / mes. 8)

1,30 € / mes. 9)

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR

Vklad hotovosti debetnými platobnými kartami 5)
− cez bankomat VÚB, a.s. podporujúci funkciu vkladu

CENA
bezplatne
CENA

KREDITNÉ PLATOBNÉ KARTY
Vedenie kartového účtu
Dodatková karta
Výber hotovosti (bankomat, Cash
advance)

0,60 € / mes.
2% z transakcie,
min. 7,60 €

Základný súbor poistenia (pre prípad
0,399% z dlžnej
pracovnej
neschopnosti,
trvalej
sumy/ mesiac
invalidity a smrti)
Komplexný súbor poistenia (pre prípad
0,882% z dlžnej
straty zamestnania, pracovnej
sumy/ mesiac
neschopnosti, trvalej invalidity a smrti)
Balík poistenia k hlavnej karte 11)
23 € / rok
Balík poistenia k dodatkovej karte 11)
23 € / rok
Vstup do letiskového salónika cez
službu LoungeKey pre držiteľa karty,
―
alebo sprevádzajúcu osobu
Vstup do letiskového salónika na letiskách
―
Praha a Viedeň pre držiteľa karty 12)
Zaslanie výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy
0,50 €

1 € / mes.

0,60 € / mes.
2% z transakcie,
min. 7,60 € /
3€
z bankomatu
VÚB,a.s. 2,30 €
10)

0,399% z dlžnej 0,399% z dlžnej
sumy/mesiac
sumy/mesiac
0,882% z dlžnej 0,882% z dlžnej
sumy/mesiac
sumy/mesiac
bezplatne
30 € / rok

―
―

24 € / osoba

―

bezplatne

―

0,50 €

―

Debetné karty
15 €
10 €
―

CENA
Kreditné karty
10 €
10 €
10 €

10 €

10 € / 10 €

10 €
skutočné
náklady
0,05 €

5€/5€
skutočné
náklady
bezplatne

Služby k platobným kartám 13)
Znovuvydanie karty na pobočke banky 14), 15)
Znovuvydanie karty cez služby Nonstop banking 14)
Znovuvydanie karty (obnova) 16)
Príplatok za expresné vydanie alebo znovuvydanie
karty 17) / expresné vydanie alebo znovuvytlačenie PIN-u 17)
Doručenie platobnej karty/ PIN-u kuriérom na území SR
Zaslanie karty / PIN poštou alebo kuriérom na klientom
stanovené miesto (aj do zahraničia)
Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB, a.s. 5)

Vyhotovenie a zaslanie elektronického výpisu cez vybrané
služby Nonstop banking alebo na e-mailovú adresu
Znovuvytlačenie výpisu 19)
Prevod z karty
Bezhotovostná platba kartou u obchodníka v SR a v zahraničí 20)
Dobitie kariet mobilných operátorov
Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry 21)
Úhrada splátky v hotovosti v pobočke VÚB banky

0,50 €

bezplatne

3,50 €
5€
3,50 €

3,50 €
3,50 €
3,50 €
poštovné
+ obálka

―
―

bezplatne

―
―

20 €
3,50 €

0,22 €

bezplatne

3€
―

bezplatne
5€
skutočné
náklady
skutočné
náklady
skutočné
náklady

Poplatok za zaslanie výzvy klientovi do 20 dní

―

Poplatok za zaslanie výzvy klientovi nad 20 dní

―

Poplatok za Potvrdenie o výške odplaty 22)

―

Núdzové služby – vydanie núdzovej karty alebo vydanie
120 €
120 €
núdzovej hotovosti v zahraničí pre embosované karty
Cezhraničná konverzia 23)
2 % z transakcie
―
1. Zmena názvu Visa Gold na Visa Inspire Gold. Poplatky pre Visa Inspire Gold platia rovnako
pre už vydané Visa Gold.
2. V prípade zrušenia karty banka vráti pomernú časť poplatku za nevyužitý počet kalendárnych
dní.
3. Karta pre mladých sa vydáva iba majiteľovi účtu Start Junior, VÚB Účet pre juniorov, VÚB Účet
pre študentov a VÚB Účet pre mladých.
4. Uvedená cena platí aj pre výber hotovosti cez mobilnú aplikáciu VÚB Mobil banking
5. Služba nie je dostupná pre Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka).
6. Platí do dosiahnutia veku 27 rokov držiteľa Karty pre mladých.
7. V prípade zaúčtovania bezhotovostných platieb vo výške aspoň 300 € v konkrétnom
zúčtovacom období bude v danom období uplatnená 100% zľava z poplatku (bližšie
informácie o uplatnení zľavy sa nachádzajú v štatúte k programu „Odmena za platby“ na
www.vub.sk).
8. V prípade zaúčtovania bezhotovostných platieb vo výške aspoň 300 € v konkrétnom
zúčtovacom období bude v danom období uplatnená zľava z poplatku vo výške 3€, v prípade
7

bezhotovostných platieb vo výške aspoň 500 € bude uplatnená zľava 100% (bližšie informácie
o uplatnení zľavy sa nachádzajú v štatúte k programu „Odmena za platby“ na www.vub.sk).
9. Účtuje sa len v zúčtovacom období, v ktorom bol úver čerpaný alebo splácaný.
10.Tri dodatkové karty k jednej hlavnej Mastercard World sú bezplatne.
11.Balík poistenia obsahuje: Cestovné poistenie pre držiteľa karty a až pre 5 spolucestujúcich,
Poistenie ochrany zakúpeného tovaru a Poistenie predĺženej záruky tovaru.
12.V Prahe je to salónik Mastercard Lounge. Vo Viedni je to vstup do celkovo troch salónikov:
dvoch salónikov Sky Lounge a salónika Jet Lounge.
13.Bezplatné služby pre kreditné platobné karty: SMS/e-mailové služby, zmena internetového
limitu, zníženie hotovostného limitu.
Bezplatné služby pre debetné platobné karty: zmena internetového limitu, dočasná
deaktivácia/aktivácia karty cez Nonstop banking.
14.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.
15.Pre debetné karty platí poplatok aj pri požiadavke zadanej cez službu Kontakt-operátor
16.Platí len pre Šikovnú kartu.
17.Bezplatne pre Visa Inspire Gold.
18.Znovuvytlačenie PIN a zmena denných limitov (zmena denného limitu nie je dostupná pre
kreditné karty).
19.Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní
od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu.
20.Bezplatne pre Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka).
21.Účtuje sa pri platbách za 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.
22.Poplatok sa účtuje za každé ďalšie vystavenie Potvrdenia o výške odplaty s výnimkou prvej
žiadosti držiteľa karty. Potvrdenie je možné poskytnúť pre karty vydané od 1.5.2018 vrátane.
23.Platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí. Pri transakciách realizovaných
v mene €, sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje.
SLUŽBY NONSTOP BANKING (ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA)
Zriadenie/vedenie/zrušenie služieb Nonstop banking
Vydanie/znovuvydanie hesla k službám Nonstop banking
Zriadenie SMS autorizácie, vydanie Mobilného Tokenu
Zasielanie PUSH notifikácií a notifikácií do schránky správ v Nonstop banking

Vydanie/znovuvydanie Tokenu
Overovacia platba pri zriadení služby VIAMO

1. Do 31.12.2019 sa poplatok neuplatňuje na prvé slovenské tel. číslo, ak má klient SMS správy
zahrnuté v cene konta. Od 1.1.2020 sa kumulatívny poplatok za SMS správy na prvé
slovenské tel. číslo uplatňuje do maximálnej výšky 1 €, ak má klient v cene konta zvolené
„zasielanie SMS o pohyboch na účte“; uvedené sa vzťahuje na tieto typy SMS správ:
Upozornenie o zmene zostatku na účte, Upozornenie o zrealizovanej transakcii, Upozornenie
na autorizáciu debetnou kartou.
2. Cena je uvedená vrátane 20 % DPH.
ÚVERY
POVOLENÉ PREČERPANIE
Poplatok za nastavenie (zriadenie) povoleného prečerpania 1)
Poplatok za prehodnotenie a posúdenie zabezpečenia k
nastavenému povolenému prečerpaniu 1x ročne 1)
Poplatok za navýšenie objemu povoleného prečerpania 1)
Poplatok za Potvrdenie o výške odplaty 2)

CENA
2 % z výšky limitu,
min. 6,60 €
0,1 % z výšky úveru
v mene úveru (min.150 €)
2 % z navyšovanej
čiastky úveru
skutočné náklady

1. Poplatok platí pre klientov privátneho bankovníctva.
2. Splatný ku dňu vystavenia Potvrdenia o výške odplaty. Poplatok sa účtuje za každé ďalšie

vystavenie Potvrdenia o výške odplaty s výnimkou prvej žiadosti dlžníka.
SPOTREBNÉ ÚVERY 1)
Poskytnutie spotrebného úveru
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta 2)
Úhrada splátky úveru v hotovosti v pobočke VÚB banky
Poplatok za Potvrdenie o výške odplaty 3)
Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka úveru 4):

CENA
bezplatne
bezplatne
bezplatne
bezplatne

CENA
4 % z objemu úveru
50 €
5€
skutočné náklady

3 % z predčasne
splatenej čiastky úveru
1%, resp. 0,5 % z predčasne
− úvery poskytnuté od 11.6.2010 (vrátane) 5)
splatenej čiastky úveru
1. Platí pre všetky typy spotrebiteľských úverov poskytovaných VÚB, a.s. v zmysle zákona č.
129/2010 Z.z. bez ohľadu na ich produktové označenie, pokiaľ v tomto Cenníku nie je pre
konkrétny typ poskytovaného spotrebiteľského úveru dohodnuté niečo iné.
2. Poplatok neplatí pre mimoriadnu splátku úveru.
− úvery poskytnuté do 10.6.2010 (vrátane)

Zaslanie SMS:
− na čísla slovenských operátorov1)
− na čísla zahraničných operátorov
Zaslanie autorizačnej SMS, SMS o nezrealizovaných prevodoch a
SEPA inkasách, o prijatí SEPA inkasa

12 € 2)
0,01 €

0,15 € / SMS
0,15 € / SMS
bezplatne
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3. Splatný ku dňu vystavenia Potvrdenia o výške odplaty. Poplatok sa účtuje za každé ďalšie
vystavenie Potvrdenia o výške odplaty s výnimkou prvej žiadosti dlžníka.
4. Nevzťahuje sa na prípady keď suma predčasného splatenia a/alebo mimoriadnych splátok
vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich
12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur.
5. Poplatok vo výške 0,5% sa účtuje len v prípade, ak je predčasné splatenie alebo mimoriadna
splátka úveru realizovaná v období posledného roka pred termínom konečnej splatnosti úveru
pri úveroch s úverovou zmluvou podpísanou po 11.6.2010.

Potvrdenie o zostatku dlhu na žiadosť dlžníka 4)

ÚVERY NA BÝVANIE1):
Poskytnutie úveru
Zmeny zmluvných podmienok zo strany dlžníka
Iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka

POKLADNIČNÉ A ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY
CENA
Hotovostné pokladničné operácie v €
Výmena nominálnych hodnôt:
− v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks
4€
bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava)
− v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí
predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe
4€
objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava)1)
Hotovostné operácie v CM
− poškodené a prekluzívne bankovky - nákup za €
20 % zrážka z kurzu valuta - nákup
− výmena hotovosti CM tej istej meny, t.j. rozmieňanie
1 % v cudzej mene
1. Cena sa účtuje aj pri príjme mincí na výmenu cez samoobslužnú triedičku mincí.

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka 2)

CENA
0,80 % z objemu úveru
200 €
50 €
skutočné náklady, max. 1%
z predčasne splatenej sumy alebo
z výšky mimoriadnej splátky

Potvrdenie o zostatku dlhu na žiadosť dlžníka 3)
Postupné čerpanie úveru
Nevyčerpanie úveru

150 €
50 €
2 % z nedočerpanej sumy

Vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s
0,20 € / strana
úverom na žiadosť dlžníka
1. Vzťahuje sa aj na úvery s použitím pojmu „Flexihypotéka“ a na staré hypotekárne úvery
poskytnuté podľa zák. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších právnych predpisov.
2. Platí pre predčasné splatenie úveru alebo mimoriadnu splátku od 21.3.2016 vrátane (aj na
úverové zmluvy uzavreté do 20.3.2016). Nevzťahuje sa na: predčasné splatenie a
mimoriadne splátky realizované v období výročia fixácie, predčasné splatenie a mimoriadne
splátky pre úvery so štátnym príspevkom pre mladých a na mimoriadne splátky do výšky
20% z výšky úveru.
3. Jedná sa o potvrdenie VÚB, a.s. o aktuálnej výške zostatku dlhu pre potreby dlžníka, pričom
tento poplatok nesúvisí s predčasným splatením úveru a neúčtuje sa v prípade
predčasného splatenia úveru zo strany dlžníka.
SPOTREBNÉ ÚVERY, POVOLENÉ PREČERPANIE
ÚVERY NA BÝVANIE 1)
Upomienka o nezaplatení dlžnej sumy (účtuje sa pri odoslaní upomienky) 2):
− prvá upomienka
− každá ďalšia upomienka
− vystavenie upozornenia ručiteľovi 3)

50 €

1. Vzťahuje sa aj na úvery s použitím pojmu „Flexihypotéka“ a na staré hypotekárne úvery
poskytnuté podľa zák. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších právnych predpisov.
2. Cena je stanovená pri nesplácaní splátok úveru podľa zmluvných podmienok.
3. Platí pre spotrebné úvery.
4. Jedná sa o potvrdenie VÚB, a.s. o aktuálnej výške zostatku dlhu pre potreby dlžníka, pričom
tento poplatok nesúvisí s predčasným splatením úveru a neúčtuje sa v prípade
predčasného splatenia úveru zo strany dlžníka. Neplatí pre Úvery na bývanie.

BEZPEČNOSTNÉ SCHRÁNKY
Prenájom bezpečnostnej schránky (sejfová služba)
mesačné ceny1) v závislosti od hodnoty,
do ktorej je obsah sejfovej schránky poistený:
Poistná suma 5 000 €
Poistná suma 10 000 €
Poistná suma 15 000 € (prenájom na min. 3 mesiace)
Poistná suma 20 000 € (prenájom na min. 3 mesiace)
Poistná suma 35 000 € (prenájom na min. 3 mesiace)
Poistná suma 95 000 € 2) (prenájom na min. 3 mesiace)
Prenájom bezpečnostnej schránky (sejfová služba)
mesačné ceny1) v závislosti od hodnoty,
do ktorej je obsah sejfovej schránky poistený
Poistná suma 5 000 €
Poistná suma 10 000 €

CENA
skutočné náklady
skutočné náklady
skutočné náklady
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CENA
do
13 000 cm3

do
26 000 cm3

4,87 €
4,87 €
6,89 €
9,07 €
15,62 €
41,66 €

7,39 €
7,39 €
9,41 €
11,59 €
18,14 €
44,18 €

do
40 000 cm3

nad
40 000 cm3

10,25 €
10,25 €

13,27 €
13,27 €

Poistná suma 15 000 € (prenájom na min. 3 mesiace)
Poistná suma 20 000 € (prenájom na min. 3 mesiace)
Poistná suma 35 000 € (prenájom na min. 3 mesiace)
Poistná suma 95 000 € 2) (prenájom na min. 3 mesiace)
Za každý opakovaný prístup (viac ako 1x v
pracovnom dni) k bezpečnostnej schránke 1)

12,26 €
14,45 €
21 €
47,04 €

15,29 €
17,47 €
24,02 €
50,06 €

Zaregistrovanie/zrušenie pozastavenia práva nakladať s CP
Registrácia zmluvného záložného práva alebo
zabezpečovacieho prevodu
Stavový a zmenový výpis z majetkového účtu nad dohodnutý
rámec a dotlač potvrdenia na žiadosť (platí aj pre zahraničné CP)
CENA

4,80 €

1. Cena je uvedená vrátane 20 % DPH.
2. Iba v individuálnych prípadoch, bezpečnostná schránka musí byť umiestnená v trezorovej
miestnosti.

Správa
zahraničných CP

do 30 000,00 €

Správa zahraničných dlhopisov 3),4),5)
DOKUMENTÁRNE OBCHODY - AKREDITÍVY A INKASÁ
CENA
Dokumentárne akreditívy – prijaté: zľava 50% z ceny Dokumentárne akreditívy - prijaté v
zmysle cenníka VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby
Tuzemské inkaso zmeniek: cena v zmysle cenníka VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické
osoby, časť Tuzemské inkaso zmeniek.
CENNÉ PAPIERE (CP)

Správa vybraných zahraničných
investičných certifikátov emitentov zo
skupiny ISP4),5)

CENA

Cena
vedenia
účtu 3):

od 0,00 €
(vrátane) od 5 000,01 €
do do 25 000,00
5 000,00
€
€

18 € / rok

30 € / rok

od 50 000,01
od 25 000,01
€
€
do
do 50 000,00
1 000 000,00
€
€

60 € / rok

Prechod CP
Odplatný prevod CP prostredníctvom Burzy
cenných papierov v Bratislave (BCPB)
Prevod CP cez CDCP (odplatný bez finančného
vyrovnania / bezodplatný / bez zmeny majiteľa)
Prevod CP cez CDCP (presun CP bez zmeny
majiteľa z majetkového účtu vedeného v CDCP)
Odplatný prevod CP cez CDCP s finančným vyrovnaním

3,30 €

od 30 000,01 €
od 300 000,01 €
do 300 000,00 €
78 € / rok +
276 € / rok + 0,03 % z
0,06% z objemu
objemu nad 300 000 €
nad 30 000 €
0,015% z objemu obchodu, min. 10 €/rok

78 € / rok +
384 € / rok +
78 €/rok 0,096 % z objemu 0,072 % z objemu nad
nad 30 000 €
300 000 €
Sprostredkovanie zníženia dane alebo žiadosti
o vrátenie zaplatenej dane, resp. časti
60 € + náklady tretím osobám
zaplatenej dane v zahraničí v zmysle príslušnej
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 4)
Poplatok pri objeme obchodu
Správa zahraničných akcií 3),4),5)

Vedenie majetkového účtu a služby člena Centrálneho depozitára cenných
papierov SR, a. s. (CDCP)1), 4)
Nominálna
hodnota
portfólia 2)

78 €/rok

6,60 €
0,2 % z výšky pohľadávky,
min.100€, max. 6 000 €

od
1 000 000,01 €

0,0024 % z objemu
dlhových CP
+ 0,0084 %
180 € / rok
z objemu
majetkových CP,
min. 180 € / rok
40 €
0,15 % z objemu obchodu,
min. 33 €, max. 500 €
17 €
bezplatne
33 €
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Kúpa a predaj CP
Obstaranie kúpy (predaja) dlhopisov a štátnych
pokladničných poukážok 6)
Obstaranie kúpy (predaja) akcií a podielových
listov 6)

Kúpa a predaj CP
Obstaranie kúpy (predaja) dlhopisov
a štátnych pokladničných poukážok 6)

od 33 200,01 €
do 332 000,00 €
249 € + 0,3%
0,75%
z objemu obchodu
min. 50 €
nad 33 200 €
1,2%
398,40 € + 0,6%
min. 40 €
z objemu obchodu
nad 33 200 €
Poplatok pri objeme obchodu
do 33 200,00 €

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

od 664 000,01 €

1560 € + individuálne

2191 € + 0,25%
z objemu obchodu 3021 € + individuálne
nad 332 000 €
Obstaranie prevodu
0,1 % z objemu obchodu,
zahraničných dlhopisov 6)
min. 83 €, max. 332 €
Obstaranie prevodu zahraničných akcií a
0,1 % z objemu obchodu,
podielových listov 6)
min. 83 €, max. 1 660 €
Nerealizovaný pokyn na kúpu / predaj, nerealizovaný prevod alebo
10 €
nezrealizovaný prechod
Každá zmena v pokyne klienta alebo oprava inštrukcie
5€
Sprostredkovanie účasti na primárnych emisiách 6)
bezplatne
6,00 € za každých
Kompenzácia administratívnych nákladov za poskytovanie obchodných
začatých
15 min., min.
informácií za každých 15 min., a to i začatých, ručnej práce 4), 7)
12 €
Obstaranie kúpy (predaja) akcií a
Podielových listov 6)

1. Spoplatnené sú aj prázdne majetkové účty s priemernou dennou nominálnou hodnotou portfólia
vo výške 0 €.
2. Priemerná denná nominálna hodnota portfólia = súčet nominálnej hodnoty portfólia za všetky
dni, počas ktorých je vedený účet/počet dní, počas ktorých je vedený účet.
3. V poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu 1x ročne.
4. Cena je uvedená vrátane 20 % DPH.
5. Poplatky sa počítajú z obstarávacích cien, v prípade, keď tieto nie je možné zistiť, z trhovej
hodnoty CP. Ak nie je možné zistiť trhovú hodnotu CP, poplatky sa počítajú z nominálnej
hodnoty CP. Priemerná denná hodnota portfólia = súčet hodnoty portfólia za všetky dni, počas
ktorých je vedený účet/počet dní, počas ktorých je vedený účet.
6. K poplatku sa pripočítajú náklady tretích strán na realizáciu obchodu (BCPB a CDCP). V prípade
zahraničných CP poplatky zahraničným obchodníkom s CP za sprostredkovanie.
7. Ak sa poskytujú s hlavnou službou/činnosťou, ktorá je od DPH oslobodená, resp. nepodlieha
DPH, sú tieto poplatky od DPH oslobodené.

OSTATNÉ SLUŽBY

CENA

Poskytovanie správ o záležitostiach, týkajúcich sa klienta súdu vrátane notára
ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, pre potreby
správcu alebo predbežného správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom
konaní podľa osobitného zákona, audítorom pri činnosti stanovenej zákonom
o bankách alebo osobitným zákonom. Ide o náhradu reálnych vecných
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.

24 € 1)

Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu.
Odplata sa neúčtuje daňovému úradu
Zahraničné operácie za neoprávnené reklamácie, týkajúce sa postupov
vykonávaných v zahraničnej mene, staršie ako tri mesiace
Za swiftové služby, za správu 2), 1)
Kompenzácia administratívnych nákladov za poskytovanie obchodných
informácií za každých 15 min., a to i začatých, ručnej práce 2), 1)

0,20 € / strana
26,60 €
3,96 €
3,96 €

skutočné náklady
vrátane DPH na vstupe
Poplatok za vedenie exekúcie, súdneho rozhodnutia na účte klienta 3)
20 €
Poplatok za vystavovanie potvrdení a súhlasov klientom v jednotnej výške
20 €
Úhrada splátky kreditných kariet vydaných spoločnosťou CFH v
5€
hotovosti v pobočke VÚB banky
Kuriérska služba 2)

1. Cena je uvedená vrátane 20 % DPH.
2. Ak sa poskytujú s hlavnou službou/činnosťou, ktorá je od DPH oslobodená, resp. nepodlieha
DPH, sú tieto poplatky od DPH oslobodené.
3. Účtuje sa automaticky pri doručení príkazu na začatie exekúcie, súdneho rozhodnutia.
SPROSTREDKOVANÝ PREDAJ INDIVIDUÁLNEHO POISTENIA
CENA
Poistenie platieb, Životné poistenie, Cestovné poistenie, 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.

EMISIA HYPOTEKÁRNYCH ZÁLOŽNÝCH LISTOV (HZL) VÚB
CENA
Poplatok za uzatvorenie zmluvy o predaji HZL
v zmysle vývesky úrokových sadzieb

PODIELOVÉ FONDY VÚB ASSET MANAGEMENT
CENA
Aktuálne poplatky spojené s transakciami s podielovými listami podielových fondov VÚB Asset
Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM) sú zverejnené v predajných prospektoch jednotlivých
podielových fondov. Max. 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 VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a
na www.vubam.sk
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ZAHRANIČNÉ PODIELOVÉ FONDY
Eurizon Capital 1)

Zaslanie výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy

CENA

Kreditné platobné karty:

Vstupné poplatky 2) - v % z investovanej sumy
Dlhopisové fondy
3%
Zmiešané fondy
3%
Akciové fondy
4%
2)
Výstupné poplatky - v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov
Zo všetkých fondov
0%
3)
Poplatok za zriadenie Sporenia - v % z investovanej sumy
0%
0% (po uplynutí 60
Poplatok za zrušenie Sporenia 4) - v % z aktuálnej hodnoty
mesiacov); 3 % (pred
vyplácaných podielových listov
uplynutím 60 mesiacov)
Zmena investičnej stratégie sporenia - v % z investovanej sumy
0%
1. Aktuálna ponuka konkrétnych zahraničných podielových fondov a podfondov správcovskej
spoločnosti Eurizon Capital je k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB AM, 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 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, do ktorých je možné zriadiť Sporenie je k dispozícii v sídle
spoločnosti VÚB AM, 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.

CENA
Flexikarta 1) Mastercard Gold 2)
1,20 € /mes. 3)

0,172% z dlžnej
sumy/ mesiac

Komplexný súbor poistenia (pre prípad straty zamestnania,
pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti) 4)

0,434% z dlžnej
sumy/ mesiac

0,50 €
Flexikarta
Šikovná karta
1,92% z 1/20
úverového
rámca/ mesiac
6,5% z 1/20
úverového
rámca/ mesiac

Quatro Šikovná karta 10)

Vedenie kartového účtu
2,30 € / mes.
Dodatková karta
―
Úverové rizikové poistenie 5)
Základný súbor poistenia typu A (pre prípad pracovnej
1,92% štandardnej
neschopnosti, trvalej invalidity a smrti)
splátky / mesiac
Komplexný súbor poistenia typu B (pre prípad straty zamestnania,
6,50% štandardnej
pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti)
splátky / mesiac
Služby k platobným kartám:
Quatro Šikovná karta
Spracovanie poštovej poukážky
5€
Výpis z kartového účtu zaslaný v listinnej podobe poštou
0,50 €
Vyhotovenie a zaslanie kópie výpisu
1,66 €
Znovuvydanie karty
10 €
Znovuvystavenie Bezpečnostného prvku
1,66 €
Znovuvytlačenie PIN
3,32 €
Zmena PIN cez bankomat
3,50 €
Zobrazenie zostatku cez bankomat
bezplatne
Prevod z karty
3,50 €
Úhrada splátky v hotovosti v pobočke VÚB banky
5€
Výber hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.
bezplatne
Výber hotovosti z bankomatu v SR (okrem VÚB, a.s.) a v krajinách eurozóny
1,50 €
Výber z bankomatu mimo krajín eurozóny
2% z transakcie min 6,64 €
Výber hotovosti na POS (Cash advance)
1% z transakcie
v SR a v krajinách eurozóny
min. 1,66 €
Výber hotovosti na POS (Cash advance)
1% z transakcie
mimo krajín eurozóny
min. 6,64 €
Poplatok za zaslanie výzvy klientovi do 20 dní
skutočné náklady

PLATOBNÉ KARTY

Vedenie kartového účtu

Mastercard Standard

Základný súbor poistenia (pre prípad pracovnej
neschopnosti, trvalej invalidity a smrti) 4)

Kreditné platobné karty:

CENY PRODUKTOV A SLUŽIEB, KTORÉ VÚB, A.S., V SÚČASNOSTI UŽ NEPREDÁVA

Kreditné platobné karty:

―

37 € / rok
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Poplatok za zaslanie výzvy klientovi nad 20 dní
Kreditné platobné karty:

skutočné náklady
Mastercard Standard

Balík poistenia k hlavnej karte 6)
Balík poistenie k dodatkovej karte 6)
Debetné platobné karty:

Mastercard World

10.

CENA
1,20 €

 výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne
v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne elektronicky
cez vybrané služby Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka

CENA
poštovné + obálka
bezplatne

 zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso
 zmena trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso zadaná
elektronicky / cez Kontakt - operátor

20 €
5€
skutočné náklady

CENA FLEXIÚČTU / mesiac
Počet základných produktov v účte
Počet rozšírených produktov v účte

Cenové pásmo
0
1
3,50 €
4€
1
2 až 3
0
0

5
9€
0 až 11
3 až 5

V cene konta za mesiac je zahrnuté:
 vedenie jedného Start Junior pre dieťa majiteľa účtu na žiadosť klienta

 prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody
 služba flexisporenie

Ostatné poplatky sú rovnaké ako pri Šikovnej karte.
Ostatné poplatky sú rovnaké ako pri kreditnej karte Mastercard Standard .
Účtuje sa len v zúčtovacom období, v ktorom bol úver čerpaný alebo splácaný.
Platí pre zmluvy uzatvorené do 22.8.2015 (vrátane).
Platí pre poistenia pôvodne dojednané pre Vybrané kreditné karty.
Balík poistenie obsahuje: Cestovné poistenie pre držiteľa karty a až pre 5 spolucestujúcich,
Poistenie ochrany zakúpeného tovaru a Poistenie predĺženej záruky tovaru. Platí pre
poistenia dojednané do 14.3.2019 (vrátane).
Kreditné karty: Blue od American Express a American Express Gold
Bezplatné služby: SMS/e-mailové služby
Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní
od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu.
VÚB, a.s. ukončuje kreditnú kartu s obchodným názvom Quatro Šikovná karta k 30.6.2020.

FLEXIÚČTY SA NEPREDÁVAJÚ OD 23.5.2015

3
5€
7 až 11
0

Cenové pásmo
3
4
5€
7€
0 až 11
0 až 11
1
2

− pri kontách v cene 7 € a 9 € platí 100% zľava z poplatku za prvý vklad v hotovosti a prvý výber
v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta

bezplatne

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami
− z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí
kartou, vydanou v cene účtu Start konto a Start Junior
Služby ku kreditným platobným kartám American Express 7), 8)
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR
Vyhotovenie a zaslanie elektronického výpisu cez vybrané
služby Nonstop banking alebo na e-mailovú adresu
Znovuvytlačenie výpisu 9)
Úhrada splátky v hotovosti v pobočke VÚB banky
Poplatok za zaslanie výzvy klientovi nad 20 dní

7.
8.
9.

CENA FLEXIÚČTU / mesiac
Počet základných produktov v účte
Počet rozšírených produktov v účte

19 € /rok
―
19 € /rok
24 € /rok
Vydanie/ vedenie/ obnova karty

Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka) k Startkontu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FLEXIÚČTY SA NEPREDÁVAJÚ OD 23.5.2015

Základná ponuka produktov na výber:
− debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel
− debetná platobná karta Visa Inspire (Platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená na
majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu. Max. počet platobných kariet vydaných na jedného
držiteľa karty v rámci Flexiúčtu sú 2 karty.)
− jednorazové online prevody 1)
− vedenie jedného sporiaceho účtu v € a zasielanie výpisu, výpis z tohto účtu poskytovaný
elektronicky cez vybrané služby nonstop banking alebo osobne v pobočke 1x mesačne
zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka
−
−
−
−
−
−

2
4,50 €
4 až 6
0
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poskytnutie nezabezpečeného flexidebetu (povolené prečerpanie na účte)
vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta 5)
prvé 4 poplatky za výber v hotovosti debetnou platobnou kartou z bankomatu VÚB, a.s.
prvých 6 poplatkov za platbu debetnou platobnou kartou u obchodníka
prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso
zasielanie SMS o pohyboch na účte 6)

Produkty v rámci Flexiúčtu na dobeh:
− zriadenie a vedenie služby Kontakt/Internet banking/Mobil banking vrátane poplatkov
za SEPA Europrevody tuzemské realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop
banking (nepredáva sa od 08.06.2013)
− vedenie bežného účtu v cudzej mene (USD, CZK, CHF, GBP)
− modrá karta na vstup do zóny rýchlej obsluhy
Rozšírená ponuka produktov na výber:
− debetná platobná karta Visa Gold. Zlatá platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená
na majiteľa alebo inú oprávnenú osobu. Max. počet zlatých PK v rámci Flexiúčtu sú 2 karty.
− vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Mastercard Standard/
Mastercard Gold 2), 5)
− neobmedzený počet poplatkov za platbu debetnou platobnou kartou u obchodníka, platbu cez
trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti debetnou platobnou
kartou z bankomatu VÚB, a.s.
− neobmedzený počet poplatkov za jednorazový výber hotovosti debetnou platobnou kartou
nad 200 € (vrátane) z bankomatov iných bánk na Slovensku (okrem VÚB) (nepredáva sa od
01.08.2016)

ÚČTY PRE MLADÝCH - START KONTO ŠTUDENT/NEŠTUDENT
Produkty v rámci Účtov pre mladých na dobeh, ktoré sa nepredávajú:
− zriadenie a vedenie služby Kontakt/Mobil banking/Internet banking/Internet banking Plus
(nepredáva sa od 08.06.2013)
− poskytnutie nezabezpečeného povoleného prečerpania (nepredáva sa od 01.10.2015)
Start Konto študent/ neštudent
ÚČTY PRE MLADÝCH
(15-24)
Vek klienta
0€/2€
Cena konta za mesiac
V cene konta za mesiac je zahrnuté:
− vydanie/obnova jednej platobnej karty Visa Inspire pre majiteľa konta1)
− poplatky za platby debetnou platobnou kartou u obchodníka alebo poplatky za výber hotovosti
debetnou platobnou kartou z bankomatu VÚB, a.s.
− prvý vklad v hotovosti na pokladnici obchodných miest
− prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a non SEPA-prevody
− zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácii na SEPA inkaso
− poplatky za SEPA – Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB,a. s.
realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop banking, , vrátane poplatkov za
bezhotovostné prevody Iniciované inými poskytovateľmi platobných služieb

− pobočkové operácie 3)
− cestovné poistenie (nepredáva sa od 23.02.2015)
− vedenie spotrebného úverového účtu 4) a vedenie hypotekárneho úverového účtu 4)
(nepredáva sa od 21.04.2012)
1. Zahŕňa: poplatky za SEPA-Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB, a.s.,
realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop banking, vrátane poplatkov za
bezhotovostné prevody Iniciované inými poskytovateľmi platobných služieb.
2. Kreditná karta Mastercard Gold sa od 15.12.2014 nepredáva.
3. Zahŕňa: poplatky za vklady hotovosti na účet s týmto produktom (mince € do 100 ks a
bankovky); výbery hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta; zadanie/zmena/zrušenie
trvalého príkazu, automatického prevodu, autorizácie na SEPA inkaso, rezervy v pobočke;
zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB, a.s. v pobočke.
4. V období od 1.6.2013 sa produkty vo Flexiúčte na dobeh: vedenie spotrebného úverového účtu
a vedenie hypotekárneho úverového účtu nezapočítavajú do počtu produktov vo Flexiúčte.
5. Kreditné karty sa nepredávajú v rámci konta od 22.10.2016. Od 22.10.2016 nie je možné zaradiť
do konta ani už vydané kreditné karty.
6. Pre bližšie informácie viď časť SLUŽBY NONSTOP BANKING (ELEKTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO).

− zmena trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácií na SEPA inkaso, zadaná
elektronicky / cez Kontakt operátor
− zasielanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop banking na požiadanie
3)

− poistenie straty a krádeže: dokladov, SIM karty- poistný limit do výšky 100 € 1)
− poistenie krádeže: kľúčov, tašky, peňaženky - poistný limit do výšky 100 € 1)
− výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne
v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne elektronicky
cez vybrané služby Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka
1. Majiteľ Start konta získava poistenie zdarma vždy na nasledujúci kalendárny mesiac po splnení
stanovených podmienok. Suma príjmov na Start konte min. 100 € a min. 6 pohybov počas
sledovaného mesiaca. Bližšie informácie o poistení získate vo Všeobecných poistných
podmienkach a na obchodných miestach banky.
VÚB SENIOR
Produkty v rámci VÚB Senior na dobeh, ktoré sa nepredávajú:
− zriadenie a vedenie služby Kontakt/ Internet banking (nepredáva sa od 08.06.2013)
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− poskytnutie nezabezpečeného povoleného prečerpania (nepredáva sa od 01.10.2015)

SLUŽBY SPOJENÉ S BEŽNÝMI, VKLADOVÝMI ÚČTAMI A VKLADNÝMI
CENA
KNIŽKAMI V € A V CUDZÍCH MENÁCH
Výpis zasielaný do zahraničia poštou
− 1x mesačne (alebo štvrťročne, polročne, ročne)
Bezplatne
− častejšie ako 1x mesačne
poštovné + obálka
VKLADNÉ KNIŽKY SA NEPREDÁVAJÚ OD 15.6.2019
Vydanie vkladnej knižky
Bezplatne
Zrušenie vkladnej knižky
0€
Servis ku vkladnej knižke (vydanie náhradnej vkladnej knižky v
Bezplatne
prípade poškodenia, zákaz výplaty z vkladnej knižky):
− umorovacie konanie vkladových a depozitných certifikátov na
33,20 €
meno a doručiteľa
− umorovacie konanie vkladnej knižky
Bezplatne
Sankčný poplatok za predčasný výber z vkladnej knižky (bez
podľa vývesky
uplatnenia výpovednej lehoty)
úrokových sadzieb
Vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením účtu, vkladnej
20 €
knižky, potvrdením o zostatku na účte na základe žiadosti klienta 1)
Obmedzenie disponovania s vkladom na vkladnej knižke/ zriadenie vinkulácie
250 €
dohodou alebo dodatkom k zmluve o účte, na základe žiadosti klienta
Obmedzenie disponovania s vkladom na vkladnej knižke / zriadenie vinkulácie
dohodou alebo dodatkom k zmluve o účte na základe žiadosti klienta v súvislosti
80 €
s poskytnutím hypotekárneho úveru/ úveru na bývanie vo VÚB, a.s.
Obmedzenie disponovania s vkladom na vkladnej knižke na základe
zmluvy o vinkulácii vkladu na vkladnej knižke v prospech VÚB, a.s. (napr.
1,60 €
na zabezpečenie splátky úveru poskytnutého VÚB, a.s.)

VUB KONTÁ (VÚB ÚČET, VÚB ÚČET PRE ŠTUDENTOV, VÚB ÚČET PRE MLADÝCH, VÚB
ÚČET MAGNIFICA)
Produkty v rámci VÚB Kont na dobeh, ktoré sa nepredávajú:
− poskytnutie nezabezpečeného povoleného prečerpania-flexidebet (nepredáva sa od
01.10.2015
− vedenie jedného Start Junior pre dieťa majiteľa účtu na žiadosť klienta (nepredáva sa v
rámci konta od 19.03.2016)
− neobmedzený počet poplatkov za jednorazový výber hotovosti debetnou platobnou
kartou nad 200 € (vrátane) z bankomatov iných bánk na Slovensku (okrem VÚB)
(nepredáva sa od 01.08.2016)
− vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta (nepredáva sa v rámci konta od
22.10.2016)
− vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Mastercard Standard (nepredáva
sa v rámci konta od 22.10.2016)
V rámci konta mohla byť do 22.10.2016 zriadená iba 1 kreditná karta na majiteľa účtu alebo inú
oprávnenú osobu.
DETSKÝ ÚČET SA NEPREDÁVA OD 15.6.2019
Vek klienta
Cena konta za mesiac
V cene konta za mesiac je zahrnuté:

Start Junior
(8-14)
0€

− vydanie/obnova jednej platobnej karty Visa Inspire alebo Karty pre mladých pre majiteľa konta
− neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka v mene EUR

1. Ak pobočka vydá jedno potvrdenie, v ktorom sú, na základe žiadosti klienta, uvedené zostatky na
viacerých účtoch klienta, účtuje sa poplatok len raz.

− prvé 2 poplatky za výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB, a.s.
− prvý vklad v hotovosti na pokladnici obchodných miest
− prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody
− zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácii na SEPA inkaso
− zmena trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácií na SEPA inkaso, zadaná
elektronicky / cez Kontakt operátor
− výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne
v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne elektronicky
cez vybrané služby Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka
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