− jednorazové online prevody 4)
− prvé 4 poplatky za výber v hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od 19. marca 2016 k Cenníku VÚB, a.s. –
Občania, platného od 1. januára 2016

− prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka

Cenník VÚB, a.s. – Občania sa mení v nasledovných častiach:

− vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks) a zasielanie výpisov z týchto účtov 2)

VÚB Účet

VÚB Účet
VÚB Účet
pre študentov pre mladých

VÚB Účet
Magnifica

VÚB kontá / cena za mesiac

6,00 €

0€

3€

9,00 €

Počet produktov zo základnej
ponuky v konte

od 0 do 11 1) od 0 do 11 1)

od 0 do 11 1)

od 0 do 11

do 1

od 2 do 5

VÚB KONTÁ

Počet produktov z rozšírenej
do 1
ponuky v konte
V cene konta za mesiac je zahrnuté:

do 1

− prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso
− vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta 5)
− zasielanie SMS o pohyboch na účte6)
− Rozšírená ponuka produktov na výber:
− debetná platobná karta VISA Inspire Gold 3)
− vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu MasterCard Standard 5)
− vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od American Express 5)
− neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz,
automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti z bankomatu VÚB, a. s

 výpis poskytovaný z tohto konta 2)

− neobmedzený počet poplatkov za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku
(okrem VÚB)

 zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za
transakcie realizované kartou

− pobočkové operácie 7)

 zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso

1. Vybraní aktívni klienti Triangel a Quatro, min. 3 pohyby mesačne na VÚB Účte a súčasne
min. mzda vo výške 130 €, majú poskytnutú 50%-nú zľavu z mesačného poplatku za vedenie
konta VÚB Účet.
2. 1x mesačne elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke a
zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka.
3. Platobná karta v rámci konta môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu.
Max. počet platobných kariet vydaných na jedného držiteľa karty v rámci konta sú 2 karty.
4. Zahŕňa: poplatky za SEPA-Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB, a.s.,
realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop banking.
5. V rámci konta môže byť zriadená iba 1 kreditná karta na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú
osobu.
6. Pre bližšie informácie viď časť SLUŽBY NONSTOP BANKING (ELEKTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO).
7. Zahŕňa: poplatky za vklady hotovosti na účet s týmto produktom (mince € do 200 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.

 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
 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 (v rámci konta môže byť zriadená iba 1 platobná
karta Maestro Dobrý anjel na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu)
− debetná platobná karta VISA Inspire 3)
− VISA Inspire mobil platby
− VISA Inspire Wave 2 Pay

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
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DETSKÝ ÚČET
Vek klienta

Start Junior
(8-14)

Cena konta za mesiac

PLATOBNÉ KARTY

A
CENA

0,00 €

DEBETNÉ EMBOSOVANÉ
PLATOBNÉ KARTY
Vydanie / obnova karty
Členský príspevok za licenciu EURO<26

V cene konta za mesiac je zahrnuté:
− vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire pre majiteľa konta 1)
− prvé 2 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.

VISA
EURO<26
bezplatne
10,00 €/rok
CENA

− prvý vklad v hotovosti na pokladnici obchodných miest
− prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody

DEBETNÉ NEEMBOSOVANÉ
PLATOBNÉ KARTY

− 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

Vydanie / obnova karty

VISA Inspire/
VISA Inspire
Wave 2 Pay
8,30 €/rok / 4,00 €/rok 1)

Bratislavská
Maestro Dobrý Mestská karta
anjel Maestro BMK
8,30 €/rok 1)
bezplatne

Vydanie VISA Inspire Wave 2 Pay k
bezplatne
Startkontu
Výber hotovosti debetnými platobnými kartami
− z bankomatu VÚB, a.s.
− z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v EUR v
SEPA krajinách
− z bankomatu v zahraničí mimo vybraných krajín Európy 2)/
Cash advance na území SR a v zahraničí
− z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí
kartou, vydanou v cene Účtov pre mladých
− z bankomatu skupiny Intesa Sanpaolo v zahraničí
platobnou kartou VISA Inspire, VISA Inspire Gold

− 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
1. V rámci Účtov pre mladých môže byť zriadená iba jedna platobná karta VISA Inspire.
ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT/ CENA ZA MESIAC (ZBP)
0,00 €
PLATOBNÝ ÚČET SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI (PAD)
3,00 €
Účty sú poskytované novým klientom od 01.02.2016
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 VUB 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
− zadanie/zmena/realizácia/zrušenie trvalých príkazov, automatických prevodov alebo SEPA
inkaso v mene EUR
− neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka
− vydanie/obnova jednej platobnej karty Visa Inspire
− výpis z účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonostop banking alebo osobne
v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou
v rámci SR k ultimu roka

VISA Inspire
GOLD 14)
30,00 €/rok 1)
―

-

CENA
0,30 €
2,00 €

1,5 % z transakcie,
min. 7,00 €
1,20 €
bezplatne
CENA

KREDITNÉ PLATOBNÉ KARTY
Vedenie kartového účtu
Dodatková karta

Výber hotovosti (bankomat, Cash
advance)

* Obsah konta platný aj pre majiteľov ZBP, ktorí uzatvorili zmluvu o ZBP do 31/12/2015.

Prvé použitie karty po 3 mesiacoch
od vydania karty
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MasterCard
Standard
2,50 €/mes. 13)

MasterCard
World
8,00 €/mes. 12)

0,60€/mes. 1,00 €/ mes. 4)

2% z transakcie,
min. 6,60 €

―

Flexikarta
1,20 €/mes. 3)
0,60€/mes.

2% z transakcie,
min. 6,60 € /
z bankomatu
3,00€
VÚB a
v pobočke
VÚB 2,30 €
―

20,00 €

Základný súbor poistenia (pre prípad
pracovnej neschopnosti, trvalej
invalidity a smrti)
Komplexný súbor poistenia (pre
prípad straty zamestnania, pracovnej
neschopnosti, trvalej invalidity a smrti)
Zriadenie služby 100% inkasa dlžnej
sumy
Zaslanie výzvy na 100% inkaso
dlžnej sumy

0,399% z dlžnej
sumy/ mesiac

0,399% z dlžnej 0,399% z dlžnej
sumy/mesiac
sumy/mesiac

0,882% z dlžnej
sumy/ mesiac

0,882% z dlžnej 0,822% z dlžnej
sumy/mesiac
sumy/mesiac

10,00 €

bezplatne

―

―

0,50 €

―

Zmena PIN cez bankomat
Znovuvytlačenie PIN
Znovuvytlačenie výpisu
Zmena denného limitu
Prevod z karty
Bezhotovostná platba kartou u obchodníka v SR
a v zahraničí 8). Dobitie kariet mobilných operátorov
Úhrada splátky v hotovosti v pobočke VÚB banky

CENA
KREDITNÉ PLATOBNÉ KARTY American Express
Hlavná karta
Dodatková karta
Výber hotovosti (bankomat, Cash advance)
Zriadenie služby 100% inkasa dlžnej sumy
Návšteva salónika Priority Pass ďalšou osobou
vstupujúcou s držiteľom karty American Express Gold
Prídavná hlavná / dodatková karta (Blue Basic /
Supplementary Companion)

SLUŽBY K PLATOBNÝM KARTÁM 5)
Znovuvydanie debetnej neembosovanej alebo
dodatkovej kreditnej karty 6)
Znovuvydanie debetnej embosovanej alebo hlavnej
kreditnej karty 6)
Príplatok za expresné vydanie alebo znovuvydanie
karty 9)/ expresné vydanie PIN-u 9)
Doručenie platobnej karty/ PIN-u kuriérom na území
SR 7)
Zaslanie karty / PIN z pobočky banky poštou
na klientom stanovené miesto

American
Express Blue
27,00 €/rok 1)
7,00 €/rok 1)
3% z transakcie,
min. 10,00 €
10,00 €

Debetné
karty

American
Express Gold
133,00 €/rok 1)
50,00 €/rok 1)
3% z transakcie,
min. 10,00 €
bezplatne

―

24,00 €

―

bezplatne

5,00 €

bezplatne

10,00 €

10,00 €

bezplatne

10,00 €/
10,00 €
5,00 €/
5,00 €
skutočné
náklady

10,00 €/
10,00 €
5,00 €/
5,00 €
skutočné
náklady

2,50 €
3,50 €
20,00 € 10)
―
3,50€

bezplatne
bezplatne
―
―
―

0,22 €

bezplatne

bezplatne

―

1,00 €
skutočné
náklady
skutočné
náklady

1,00 €

skutočné
náklady

120,00 €

120,00 €

―

1% z transakcie 11)

-

-

Poplatok za zaslanie výzvy klientovi do 20 dní

―

Poplatok za zaslanie výzvy klientovi nad 20 dní

―

Núdzové služby – vydanie núdzovej karty
alebo vydanie núdzovej hotovosti v zahraničí
pre embosované karty
Cezhraničná konverzia

―

1. V prípade zrušenia karty / kartového účtu v priebehu spoplatňovaného cyklu, banka vráti
pomernú časť poplatku za nevyužitý počet kalendárnych dní.
2. Výber v inej mene ako v € v SEPA krajinách a výber v ostatných krajinách sveta.
3. Účtuje sa len v mesiaci, v ktorom bol úver čerpaný alebo splácaný.
4. Tri dodatkové karty k jednej hlavnej MasterCard World sú bezplatne.
5. Bezplatné služby pre kreditné platobné karty: SMS/e-mailové služby (nie je dostupné pre
Flexikarty), zmena internetového limitu (nie je dostupné pre karty American Express),
zníženie hotovostného limitu.
Bezplatné služby pre debetné platobné karty: vklad hotovosti prostredníctvom platobnej karty
cez bankomat VÚB banky, znovuvytlačenie výpisu, dočasná zmena denného limitu, zmena
internetového limitu, dočasná deaktivácia/aktivácia karty cez Nonstop banking.
6. 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.
7. Služba nie je dostupná pre kartu American Express Gold.
8. Bezplatne pre VISA Inspire Wave 2 Pay.
9. Bezplatne pre Visa Inspire Gold.
10. Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní
od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácií chýbajúceho výpisu
pri preberaní výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky.
11. Platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí iba pre debetné platobné karty
s logom Visa. Pri transakciách realizovaných v SEPA krajinách v mene €, sa poplatok za
cezhraničnú konverziu neúčtuje.
12. V prípade zaúčtovania bezhotovostných platieb vo výške aspoň 300 € v konkrétnom
mesačnom cykle bude v danom cykle uplatnená zľava z poplatku vo výške 3€, v prípade

CENA
Kreditné karty
Master American
Express
Card

5,00 €

2,50 €
3,50 €
―
3,00 €
―

―
5,00 €/
5,00 €
skutočné
náklady
3

platieb vo výške aspoň 500 € bude uplatnená zľava 100% (do sumy 300 € alebo 500 € sa
nezarátavajú transakcie týkajúce sa hazardných hier).
13. V prípade zaúčtovania bezhotovostných platieb vo výške aspoň 300 € v konkrétnom
mesačnom cykle bude v danom cykle uplatnená 100% zľava z poplatku (do sumy 300 € sa
nezarátavajú transakcie týkajúce sa hazardných hier).
14. Zmena názvu Visa Gold na Visa Inspire Gold. Poplatky pre Visa Inspire Gold platia rovnako
pre už vydané Visa Gold.

− poplatky za SEPA – Europrevody a poplatky za urgentné prevody v
rámci VÚB,a. s. realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop
banking
− 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)

CENY PRODUKTOV A SLUŽIEB, KTORÉ VÚB, A.S., V SÚČASNOSTI UŽ NEPREDÁVA
FLEXIÚČTY SA NEPREDÁVAJÚ OD 23.5.2015
− pri kontách v cene 5 €, 7 € a 9 € platí 100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie
Flexiúčtu pri splnení podmienky sumy vkladov a úverov spotrebného financovania v min.
výške 20 000 € - neposkytuje sa od 01.04.2016

Vek klienta

Start Konto študent/
neštudent (15-24)

Start
Generation
(25-26)

0,00 € /
2,00 €

2,00 €

− virtuálna platobná karta VISA WebStandard zadarmo 2)

✓

―

− vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire pre majiteľa konta1)

✓

✓

− poplatky za platby platobnou kartou u obchodníka alebo poplatky za
výber hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.

✓

―

− prvých 6 poplatkov za platby platobnou kartou u obchodníka, prvých 6
poplatkov za výber hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.

―

✓

− prvé 2 vklady v hotovosti na pokladnici obchodného miesta

―

✓

− 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

✓

✓

✓

✓

Cena konta za mesiac

✓

✓

✓

✓

―

− služba flexisporenie

―

✓

− poistenie straty a krádeže: dokladov, SIM karty- poistný limit do výšky
100 € 4)
− poistenie krádeže: kľúčov, tašky, peňaženky - poistný limit do výšky
100 € 4)

✓

―

✓

―

✓

✓

―

✓

− 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
− vedenie jedného sporiaceho účtu v € a 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

ÚČTY PRE MLADÝCH
ÚČTY PRE MLADÝCH

✓

1. V rámci Účtov pre mladých môže byť zriadená iba jedna platobná karta VISA Inspire.
2. Produkt v rámci Start konta na dobeh, ktorý sa od 22.10.2010 nepredáva.
3. Na požiadanie v prípade zriadenia vybraných služieb Nonstop bankingu.
4. 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.

V cene konta za mesiac je zahrnuté:

VUB KONTÁ (VUB ÚČET, VUB ÚČET MAGNIFICA)
Produkty v rámci VÚB Kont na dobeh, ktoré sa nepredávajú:
− debetná platobná karta VISA Classic (nepredáva sa od 22.08.2015, už vydané debetné
platobné karty VISA Classic nie je možné pridať do konta)
− poskytnutie nezabezpečeného povoleného prečerpania-flexidebet (nepredáva sa od
01.10.2015
− vedenie jedného Start Junior pre dieťa majiteľa účtu na žiadosť klienti – nepredáva sa v
rámci konta od 19.03.2016
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