PLATOBNÉ KARTY

A
CENA

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

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od 22. októbra 2016 k Cenníku VÚB, a.s.
– Občania, platného od 1. augusta 2016
Cenník VÚB, a.s. – Občania sa mení v nasledovných častiach:

CENA

Poskytnutie úveru
1. Platí od 17.9.2016.

Zmena textácie položiek:
− 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
− prvé 4 poplatky za výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB, a.s.

0,80 % z objemu úveru 1)

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

− prvé 2 poplatky za výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB, a.s.
− 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

Kreditné platobné karty:

AFS, Karta, DôchodOK,
MasterCard original+, ING karta 2)

Vedenie kartového účtu
Debetné platobné karty:
Vydanie / obnova karty
Členský príspevok za licenciu EURO<26

VÚB Účet Magnifica
od 2 do 4 7)

Pridanie poznámky č. 7: 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.

2,50 € /mes.
VISA EURO<26 3)
bezplatne
10 € / rok

VÚB Účet, VÚB Účet Magnifica, Flexiúčet
Produkty na dobeh, ktoré sa v rámci konta od 22.10.2016 nepredávajú:
− vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta
− vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Mastercard Standard
− vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od American Express

ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT
PLATOBNÝ ÚČET SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI
Zmena textácie položiek:
− prijaté a odoslané bezhotovostné SEPA EURO prevody a Non SEPA prevody v mene EUR
realizované v pobočke VÚB a elektronicky

− vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu MasterCard Original
− vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu MasterCard Gold
V rámci konta mohla byť do 22.10.2016 zriadená 1 kreditná karta na majiteľa účtu alebo inú
oprávnenú osobu. Od 22.10.2016 nie je možné zaradiť do konta ani už vydané kreditné karty.

− zadanie/zmena/realizácia/zrušenie trvalých príkazov, automatických prevodov alebo SEPA
inkaso v mene EUR realizované v pobočke VÚB a elektronicky

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

0,882% z dlžnej sumy/mesiac

ÚVERY NA BÝVANIE – FLEXIHYPOTÉKY

VÚB KONTÁ

Zmena počtu produktov z rozšírenej ponuky v konte

Flexikarta

1

