Dodatok č. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňa 28. marca 2020 k Cenníku
VÚB, a.s. – Občania, účinného od 1. novembra 2019

ZAHRANIČNÉ PODIELOVÉ FONDY
CENA
Eurizon Capital S.A.1)
1. Aktuálna ponuka konkrétnych zahraničných podielových fondov a podfondov správcovskej
spoločnosti Eurizon Capital S.A. (Eurizon Capital) 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.
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 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 SK, 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.

Cenník VÚB, a.s. – Občania sa dopĺňa novým znením z dôvodu zmeny
názvu správcovskej spoločnosti VÚB AM na EURIZON SK
Odmena za vernosť pre VÚB Účet a VÚB Účet Magnifica
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 Eurizon SK (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 Eurizon SK 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.
PODIELOVÉ FONDY EURIZON ASSET MANAGEMENT SLOVAKIA
CENA
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. 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 Eurizon SK a depozitára, na všetkých predajných
miestach VÚB, a.s. a na www.eurizoncapital.com/sk
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