VÚB SENIOR/CENA ZA MESIAC
0,95 €
− 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)

Dodatok č. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňa 15. júna 2019 k Cenníku VÚB,
a.s. – Občania, účinného od 15. marca 2019
Cenník VÚB, a.s. – Občania sa dopĺňa novým znením z dôvodu zavedenia
nových produktov: VÚB Účet so zvýhodnením pre juniorov, Sporiaci účet pre
Juniorov, Sporiaci účet pre Seniorov v nasledovných častiach.
ČASŤ VÚB KONTÁ:

VÚB KONTÁ
VÚB kontá / cena za mesiac

VÚB Účet
6€

VÚB Účet
pre študentov
pre juniorov
0€

VÚB Účet
VÚB Účet
pre mladých Magnifica
3€

9€

 služba flexisporenie alebo flexiprevod 9)
− 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)
Poznámka:
7.
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.
8.
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.
9.
Službu flexisporenie alebo flexiprevod nie je možné zriadiť k Sporiacemu účtu pre Juniorov a Sporiacemu účtu k
hypotéke.

Odmena za vernosť pre VÚB Účet a VÚB Účet Magnifica
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.
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