Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od 22. augusta 2015 k Cenníku VÚB, a.s. – Občania,
platného od 1. júna 2015
Cenník VÚB, a.s. – Občania sa mení v nasledovných častiach:
PLATOBNÉ KARTY
KREDITNÉ PLATOBNÉ KARTY

MasterCard
Standard 3)

CENA
MasterCard
World

Flexikarta

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

0,399% z dlžnej
sumy/ mesiac

―

0,399% z dlžnej
sumy/mesiac

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

0,882% z dlžnej
sumy/ mesiac

―

0,882% z dlžnej
sumy/mesiac

3. Pre co-brandovanú kreditnú Kartu ING (pre klientov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.) platia
rovnaké poplatky ako pre kreditnú kartu MasterCard Standard.

Bezhotovostná platba kartou u obchodníka
v SR a v zahraničí10). Dobitie kariet
mobilných operátorov

Debetné
karty

Master Card

0,22 €

bezplatne

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
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CENA
1,50 %

PLATOBNÉ KARTY
American
Express
bezplatne

7. Bezplatné služby pre kreditné platobné karty: SMS/e-mailové služby (nie je dostupné pre
Flexikarty), znovuvytlačenie výpisu, 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.
10. Bezplatne pre VISA Inspire Wave 2 Pay.
MOBILNÉ KARTY - VISA INSPIRE MOBIL PLATBY
CENA
Bezhotovostná platba kartou u obchodníka v SR a v zahraničí

ZAHRANIČNÉ PODIELOVÉ FONDY
Vstupné poplatky - v % z aktuálnej hodnoty vydávaných podielových listov
Dlhopisové fondy(GI Euro Corporate Bonds)
Akciové fondy Eurizon EasyFund (EEF Equity North America, EEF Equity
Japan, EEF Equity EMEA)
CENY PRODUKTOV A SLUŽIEB, KTORÉ VÚB, A.S., V SÚČASNOSTI UŽ NEPREDÁVA

CENA
Kreditné karty
Služby k platobným kartám 7)

CENNÉ PAPIERE (CP)
CENA
Vedenie majetkového účtu a služby člena Centrálneho depozitára cenných
papierov SR, a. s. (CDCP)1)
Nominálna
od 0,00 €
od 5 000,01 € od 25 000,01 € od 50 000,01 €
nad
hodnota
(vrátane)
do
25
000,00
€
do
50
000,00
€
do
1
000
000,00
€
1
000
000,00
€
portfólia2) do 5 000,00 €
Cena
individuálne
vedenia
min. 100,00 €
12,00 € / rok
25,00 € / rok
50,00 € / rok
100,00 € / rok
účtu3):
max. 0,01% /
rok
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. Paušálny poplatok, v poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu 1x ročne.

bezplatne

KREDITNÉ PLATOBNÉ KARTY
Základný súbor poistenia (pre prípad
pracovnej neschopnosti, trvalej
invalidity a smrti)

MasterCard
Standard 5)
0,172% z dlžnej
sumy/ mesiac

CENA
MasterCard
World
―

Flexikarta
1,92% z min.
splátky/mesiac

Komplexný súbor poistenia (pre prípad
0,434% z dlžnej
―
6,5% z min.
straty zamestnania, pracovnej
sumy/ mesiac
splátky/mesiac
neschopnosti, trvalej invalidity a smrti)
5. Pre co-brandovanú kreditnú Kartu ING (pre klientov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.) platia
rovnaké poplatky ako pre kreditnú kartu MasterCard Standard.

