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I. VÚB kontá
1. Flexiúčet

Informatívna cena
v Sk*

Cena

Cena konta za mesiac:

1,23 € 1)
1,89 € 1)
2,89 €
4,22 €
6,21 €
8,53 €

37,- Sk 1)
57,- Sk 1)
87,- Sk
127,- Sk
187,- Sk
257,- Sk

Pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku.
Pre aktívnych klientov platí zvýhodnená úroková sadzba flexiúčtu extra10).
V cene konta je zahrnuté:
- vedenie bežného účtu v € s progresívnym úročením,
- zasielanie výpisu z tohto účtu 1-krát mesačne poštou v rámci SR k ultimu mesiaca (štvrťroka, polroka, roka)
- výpis z tohto účtu elektronicky cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma 17)
- zasielanie výpisu z účtu e-mailom v prípade zriadenia služby KONTAKT alebo Internet banking v rámci flexiúčtu,
- zadanie a zmena trvalých príkazov a povolení na inkaso,
- zdarma služby týkajúce sa platobných kariet – znovuvydanie karty po strate/krádeži/poškodení, znovuvytlačenie PIN, zmena denného/mesačného limitu
ku karte, prístup k zostatku na účte prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za
transakcie realizované kartou a prevod prostriedkov cez vybrané bankomaty prostredníctvom platobnej karty,
- poplatky za prijaté platby 2),
- poplatky za štandardné a rýchle tuzemské platby a poplatky za cezhraničné regulované platby 21) realizované jednorázovo prostredníctvom nonstop
bankingu (elektronického bankovníctva) (Kontaktné centrum – služba KONTAKT, IVR, Internet banking, Mobil banking),
- osobná úverová linka 3)
- služba flexisporenie 15)
Cena konta podľa počtu vybraných produktov za mesiac:
- pri výbere 1 ľubovoľného produktu zo základnej ponuky
- pri výbere 2 až 3 ľubovoľných produktov zo základnej ponuky
- pri výbere 4 až 5 produktov zo základnej ponuky
- pri výbere 6 až 8 produktov zo základnej ponuky
- pri výbere viac ako 8 produktov zo základnej ponuky

1,23 € 1)
1,89 € 1)
2,89 €
4,22 €
6,21 € 13)

37,- Sk 1)
57,- Sk 1)
87,- Sk
127,- Sk
187,- Sk 13)

ZÁKLADNÁ PONUKA PRODUKTOV
debetná platobná karta Maestro Dobrý anjel 5),
debetná platobná karta Maestro/VISA Electron 4),
debetná platobná karta štandardná MasterCard/VISA Classic 4),
virtuálna platobná karta VISA WebStandard 4),
zriadenie a vedenie služby KONTAKT, Internet banking, Mobil banking,
vedenie jedného sporiaceho účtu v € a zasielanie výpisu z neho 1-krát mesačne poštou v rámci SR k ultimu mesiaca (štvrťroka, polroka, roka),
poskytnutie nezabezpečeného flexidebetu (povolené prečerpanie na účte),
vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta / MasterCard original (pôvodne MasterCard Electronic),
prvé 2 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VUB banky,
prvé 3 poplatky za platbu cez trvalý príkaz alebo inkaso,
prvé 4 poplatky za platbu platobnou kartou u obchodníka,
vedenie jedného start konta pre rodinného príslušníka majiteľa účtu 11),
zasielanie SMS správ o pohyboch na bežnom účte, o použití platobnej karty alebo inom zvolenom type upozornení v priebehu mesiaca v počte 10 ks
12)
,
poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti majiteľa účtu.
poistno-asistenčné služby pre domácnosť 19)

-

ZVÝHODNENÉ BANKOVÉ PRODUKTY
osobné konto v cudzej mene (USD, CZK, CHF, GBP) s 50 % zľavou z mesačného poplatku za vedenie účtu

-

Cena konta podľa počtu vybraných produktov za mesiac:
-

navyše pri výbere do 2 produktov z rozšírenej ponuky

6,21 €

187,- Sk

-

navyše pri výbere 3 až 5 produktov z rozšírenej ponuky

8,53 €

257,- Sk

ROZŠÍRENÁ PONUKA PRODUKTOV
debetná platobná karta MasterCard Gold14)/VISA Gold 6),

-

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
3

vedenie bežného účtu v cudzej mene (USD, CZK, CHF, GBP)20),
vedenie spotrebného úverového účtu 16),
vedenie hypotekárneho úverového účtu 16),
vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu MasterCard original+ (pôvodne MasterCard)/MasterCard Gold,
prvých 10/20 poplatkov za platby zdarma 18) alebo so zľavou 7).

-

Pri kontách v cene 6,21 € / 187,- Sk a 8,53 € / 257,- Sk sú v cene konta zahrnuté navyše aj:
- modrá karta na vstup do zóny rýchlej obsluhy,
- diferencované spoplatňovanie8),
- blokácia kariet 9).
Poplatky za produkty a služby mimo balíka flexiúčtu sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s., pre jednotlivé produkty a služby.
Podmienky vedenia flexiúčtu:
1)
Vybraní aktívni klienti spoločností Triangel a Quatro, ktorí mesačne realizujú aspoň 3 pohyby na flexiúčte a súčasne sa im naň zasiela mzda v minimálnej výške 130 € / 3916,38,- Sk, majú vedenie
účtu v danom mesiaci bezplatné.
2)
V cene konta sú všetky prijaté platby okrem vkladu v hotovosti.
3)
Úver v rámci osobnej úverovej linky je poskytnutý po splnení kritérií stanovených bankou.
4)
Platobná karta v rámci flexiúčtu môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu. Maximálny počet platobných kariet vydaných na jedného držiteľa karty v rámci flexiúčtu sú 2 karty.
5)
V rámci flexiúčtu môže byť zriadená iba jedna platobná karta Maestro Dobrý anjel na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu.
6)
Zlatá platobná karta v rámci flexiúčtu môže byť zriadená na majiteľa aj na disponenta. Maximálny počet zlatých platobných kariet v rámci flexiúčtu sú 2 karty.
7)
Zľava z poplatku za platby vo výške 0,50 € sa vzťahuje na poplatok za výber a vklad hotovosti. Prvých 20 poplatkov za platby zdarma alebo so zľavou môžu byť zvolené iba pri flexiúčte v cene 8,53
€ / 257,- Sk.
8)
Výška mesačného poplatku za flexiúčet v cene 6,21 € / 187,- Sk alebo 8,53 € / 257,- Sk závisí od sumy priemerných denných zostatkov klienta k ultimu predchádzajúceho mesiaca na jeho všetkých
bežných a vkladových účtoch v € a v CM, od sumy investícií do VÚB AM, Generali Investments SICAV, Eurizon Capital a všetkých CP vydaných a vedených vo VÚB, a.s:
- od 6 638,00 € / 199 976,38 Sk
10 % zľava z paušálneho poplatku za flexiúčet,
- od 16 596,00 € / 499 971,09 Sk
50 % zľava z paušálneho poplatku za flexiúčet,
- od 33 193,00 € / 999 972,31 Sk
100 % zľava z paušálneho poplatku za flexiúčet.
V prípade zrušenia účtu do 5-teho dňa v mesiaci (vrátane) výška mesačného poplatku závisí od sumy priemerných denných zostatkov klienta k ultimu druhého predchádzajúceho mesiaca pred
dňom zrušenia účtu.
9)
Bezplatná blokácia platobných kariet platí pre všetky debetné a kreditné platobné karty zriadené v rámci ceny flexiúčtu.
10) Zvýhodnená úroková sadzba v zmysle aktuálnych vývesiek úrokových sadzieb je uplatnená v prípade splnenia podmienky realizovania minimálne 12 pohybov mesačne a súčasne zasielania príjmu
na účet v súhrnej minimálnej výške 497,00 € / 14 972,62 Sk. Uplatňuje sa na zostatok do výšky maximálne 611,00 € / 18 406,99 Sk. Zostatok nad túto výšku sa úročí štandardnou úrokovou
sadzbou.
11) Start konto vedené v rámci flexiúčtu má výhody ako start konto študenta.
12) Služby SMS správy je možné aktivovať len pri využívaní jednej zo služieb Internet banking, Internet banking Plus, KONTAKT a Mobil banking.
13) Pri mesačnom poplatku 6,21 € / 187,- Sk za vedenie flexiúčtu je možné vybrať maximálne 14 komponentov zo základnej ponuky produktov.
14) MasterCard Gold v ponuke do 4.4.2008. Už vydaná MasterCard Gold môže byť zaradená do flexiúčtu.
15) Služba flexisporenie zaokrúhli nahor platbu kartou u obchodníka realizovanú každou debetnou platobnou kartou vydanou k flexiúčtu s flexisporením. Suma zaokrúhlenia bude prevedená na sporiaci
účet. Možnosť zvoliť výšku zaokrúhlenia platby kartou u obchodníka nahor na najbližšie 1 €, 5 € alebo 10 €. Podmienkou zradenia služby flexisporenie k flexiúčtu je žiadosť klienta a vedenie
sporiaceho účtu v € a aspoň jednej debetnej platobnej karty v rámci daného flexiúčtu.
16) V prípade ak o úver žiada viac žiadateľov spoločne, ktorí majú flexiúčty s virtuálnym komponentom vedenie hypotekárneho alebo spotrebného úverového účtu, reálny komponent sa zaradí do
flexiúčtu dlžníka, ktorý je uvedený na úverovej zmluve na prvom mieste.
17) Platí pre vygenerovaný výpis k ultimu mesiaca za posledných 6 kalendárnych mesiacov, platí od 1.12.2009
18) Platí pre poplatky za prevod cez službu Kontakt - operátor /e Platby VÚB/Mobil banking /Biznis banking/ Internet banking/služhu Kontakt/Multicash/SWIFT, bezhotovostnú platbu kartou
u obchodníka, výber hotovosti z bankomatu VÚB banky, platbu cez trvalý príkaz/inkaso, prevod cez bankomat VÚB banky, poplatky za štandardnú odoslanú platbu, rýchlu platbu v rámci
VÚB, poplatky za štandardný a zrýchlený regulovaný prevod v mene Euro. Ostatné poplatky sú účtované samostatne.
19) Strata alebo krádež kľúčov, dokladov, zneužitie SIM karty, zabuchnuté dvere, havarijné situácie v domácnosti, 24-hod Cardif poradca na telefóne (sprostredkuje vhodného remeselníka alebo
opravára). Bližšie informácie o poistení získate vo Všeobecných poistných podmienkach a na obchodných miestach banky.
20) Výpis z tohto účtu vygenerovaný k ultimu mesiaca za posledných 6 kalendárnych mesiacov 1-krát mesačne zdarma osobne v pobočke, alebo elektronický výpis cez službu Internet banking, platí od
1.12.2009.
21) Nie je možné zadať cez Mobil banking.

2. start konto

1)

Cena konta za mesiac pre študenta 2)
Cena konta za mesiac pre neštudenta
Pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku.

Informatívna cena
v Sk*

Cena
0,00 €
0,30 €

0,- Sk
9,- Sk

V cene konta pre študenta a neštudenta je zahrnuté:
- vedenie bežného účtu v € s progresívnym úročením,
- zasielanie výpisu z tohto účtu poštou v rámci SR k ultimu štvrťroka (polroka, roka),
- výpis z tohto účtu elektronicky cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma 6)
- zadanie a zmena trvalých príkazov a povolení na inkaso,
- vydanie/obnova jednej platobnej karty MasterCard/VISA Classic na majiteľa start konta 3),
- zdarma služby týkajúce sa platobných kariet – znovuvydanie karty po strate/krádeži/poškodení, znovuvytlačenie PIN, zmena denného/mesačného limitu
ku karte, prístup k zostatku na účte prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za
transakcie realizované kartou a prevod prostriedkov cez vybrané bankomaty prostredníctvom platobnej karty,
- zriadenie služby KONTAKT, Mobil banking, Internet banking/Internet banking Plus,
- používanie služby Internet banking,
- zasielanie výpisu z účtu e-mailom 4) ,
- vedenie jedného termínovaného účtu a výpis z tohto účtu posielaný poštou v rámci SR 1-krát ročne,
- poskytnutie povoleného prečerpania na účte 5).
Navyše v cene start konta pre študenta sú zahrnuté:
- poplatky za štandardné a rýchle tuzemské platby a poplatky za cezhraničné regulované platby 7) realizované prostredníctvom nonstop bankingu
(elektronického bankovníctva) (Kontaktné centrum – služba KONTAKT, IVR, Internet banking, Mobil banking),
- poplatky za platby platobnou kartou u obchodníka,
- prvé 2 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB banky.

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Poistenie zadarmo*
poistenie straty a krádeže dokladov – poistný limit do výšky 65 EUR (1958,19 Sk)
poistenie krádeže kľúčov – poistný limit do výšky 65 EUR (1958,19 Sk)
poistenie straty a krádeže SIM karty – poistný limit do výšky 65 EUR (1958,19 Sk)

-

* Majiteľ Start konta získava poistenie zdarma vždy na nasledujúci kalendárny mesiac po splnení nasledovných podmienok:
- suma príjmov na start konto minimálne 100 EUR (3012,60 Sk) počas sledovaného mesiaca
- minimálne 6 pohybov na Start konte počas sledovaného mesiaca.
Bližšie informácie o poistení získate vo Všeobecných poistných podmienkach a na obchodných miestach banky.

ZVÝHODNENÉ BANKOVÉ PRODUKTY
vedenie jedného devízového konta (USD, CZK, CHF, GBP) s 50 % zľavou z mesačného poplatku za vedenie konta,
využívanie služby Internet banking Plus s 50 % zľavou z mesačného poplatku za používanie služby,
virtuálna platobná karta VISA WebStandard zadarmo.

-

Poplatky za produkty a služby mimo start konta sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s., pre jednotlivé produkty a služby.
Poznámka:
1) Platí pre mladých vo veku do 15 do 26 rokov.
2) Platí pre študenta na základe potvrdenia o štúdiu na strednej alebo vysokej škole. Pre člena start programu platia rovnaké podmienky ako pre študenta.
3) Zvýhodnený poplatok za výber hotovosti z bankomatu v zahraničí.Platí aj pre Maestro/Visa Electron vydané do 10.4.2009.
4) Na požiadanie v prípade zriadenia služby KONTAKT alebo Internet banking/Internet banking Plus.
5) Po splnení kritérií stanovených bankou.
6) Platí pre vygenerovaný výpis k ultimu mesiaca za posledných 6 kalednárnych mesiacov, platí od 1.12.2009
7) Nie je možné zadať cez Mobil banking.

3. VÚB Senior

1)

Cena konta za mesiac
Pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku.

Informatívna cena
v Sk*

Cena
0,30 €

9,- Sk

V cene konta je zahrnuté:
- vedenie bežného účtu v € s progresívnym úročením,
- zasielanie výpisu z tohto účtu poštou v rámci SR k ultimu štvrťroka (polroka, roka),
- výpis z tohto účtu elektronicky cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma 3)
- vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Electron, Maestro alebo Maestro Dobrý Anjel pre majiteľa konta,
- zdarma služby týkajúce sa platobných kariet – znovuvydanie karty po strate/krádeži/poškodení, znovuvytlačenie PIN, zmena denného/mesačného limitu
ku karte, prístup k zostatku na účte prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za
transakcie realizované kartou a prevod prostriedkov cez vybrané bankomaty prostredníctvom platobnej karty,
- zadanie a zmena trvalých príkazov a povolení na inkaso,
- zriadenie a vedenie služby KONTAKT,
- zriadenie a vedenie služby Internet banking,
- vedenie jedného termínovaného účtu a výpis z tohto účtu zasielaný poštou v rámci SR 1-krát ročne,
- poskytnutie povoleného prečerpania na účte 2),
- zadarmo potvrdenie tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet.

ZVÝHODNENÉ BANKOVÉ PRODUKTY
- zľava 30% za prvé tri roky používania ďalšej platobnej karty VISA Electron alebo Maestro pre majiteľa alebo oprávnenú osobu
Poplatky za produkty a služby mimo konta VÚB Senior sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s., pre jednotlivé produkty a služby.
Poznámka:
1) Pre poberateľov dávok dôchodkového zabezpečenia zo Sociálnej poisťovne, Vojenského úradu soc. zabezpečenia, Ministerstva vnútra SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže.
2) Po splnení kritérií stanovených bankou.
3) Platí pre vygenerovaný výpis k ultimu mesiaca za posledných 6 kalendárnych mesiacov, platí od 1.12.2009

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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II. Ceny základných služieb
1. Bežné účty v € a v cudzích menách
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.1.2.
1.5.1.3.
1.6
1.7
1.8
1.9

1)

Informatívna cena
v Sk*

Cena

Otvorenie účtu
Vedenie účtu 2), 3) 7)
Uzatvorenie účtu
Výpisy generované k účtu 1-krát mesačne a odovzdávané elektronicky cez službu
Internet banking alebo osobne v pobočke) 6)
Výpisy základnej ponuky generované k účtu inak ako 1-krát mesačne a odovzdávané
elektronicky cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke 2)
Odovzdávanie výpisov zo základnej ponuky
- poštou
- osobne v pobočke v inej frekvencii ako 1-krát mesačne 2)
- schránkou 4)
Odovzdávanie výpisov z doplnkovej ponuky faxom 5)
Telefonické oznamovanie zostatku účtu pracovníkmi predajných miest 2)
Poplatok za upomienku pri nepovolenom prečerpaní
Zrušenie platobnej karty, jednej alebo viac služieb nonstop bankingu (elektronického
bankovníctva), sporiaceho účtu pri transformácii pôvodného bežného účtu v € pre
občanov alebo VÚB konta pre občanov na flexiúčet

bezplatne
1,63 € / mesiac
bezplatne

bezplatne
49,- Sk / mesiac
bezplatne

bezplatne

bezplatne

0,33 € / výpis

10,- Sk / výpis

poštovné + obálka
1,99 € / výpis
1,99 € / výpis
0,33 € / výpis
9,96 € / mesiac
13,28 € / upomienka

poštovné + obálka
60,- Sk / výpis
60,- Sk / výpis
10,- Sk / výpis
300,- Sk / mesiac
400,- Sk / upomienka

bezplatne

bezplatne

Poznámka:
1) Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného
v čase poskytnutia služby.
2) Cena platí pre vedenie samostatného bežného účtu, nie VÚB konta . Ak si klient otvorí účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za vedenie účtu a za používanie schránky
v plnej výške. Pri službe Telefonické oznamovanie zostatku účtu pobočka účtuje poplatok za klienta, t. j. za všetky účty uvedené v zmluve, len jedenkrát.
3) Pre poberateľov dôchodkových dávok je obnova jednej debetnej platobnej karty (Maestro, VISA Electron) pre majiteľa účtu za 1,66 € / 50,- Sk. Platí iba pre existujúce platobné karty, vydané
v minulosti k dôchodkovému kontu.
4) Ak má klient prenajatú schránku a prostredníctvom nej preberá výpisy z viacerých bežných účtov v € a v cudzej mene, platí poplatok iba jedenkrát, a to vo výške poplatku za schránku pre bežné účty.
5) Výber formy odovzdávania výpisu z doplnkovej ponuky je dobrovoľný.
6) Platí pre vygenerovaný výpis k ultimu mesiaca za posledných 6 kalendárnych mesiacov, platí od 1.12.2009
7) Ak si klient zruší účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za vedenie účtu alikvotnou časťou za počet kalendárnych dní vedenia účtu, vrátane dňa zrušenia účtu.

2. Vkladové účty a vkladné knižky v € a v cudzích menách

1)

2.1.
2.2.
2.3.

Otvorenie účtu 2)
Vedenie účtu
Zrušenie účtu 2)

2.4.

Garantovaný vklad – vstupný poplatok

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.

Vydanie vkladnej knižky
Vydanie náhradnej vkladnej knižky v prípade poškodenia
Zákaz výplaty z vkladnej knižky
Výplata zostatku zrušeného anonymného vkladu
Umorovacie konanie
- vkladových a depozitných certifikátov na meno a doručiteľa
- vkladnej knižky
Sankčný poplatok za predčasný výber z vkladového účtu a z vkladnej knižky pred
uplynutím dohodnutej splatnosti alebo bez uplatnenia výpovednej lehoty

2.10.

Informatívna cena
v Sk*

Cena
bezplatne
bezplatne
bezplatne
podľa vývesky
úrokových sadzieb
bezplatne
6,64 €
6,64 €
6,64 €

bezplatne
bezplatne
bezplatne
podľa vývesky
úrokových sadzieb
bezplatne
200,- Sk
200,- Sk
200,- Sk

33,19 €
6,64 €
podľa vývesky
úrokových sadzieb

1 000,- Sk
200,- Sk
podľa vývesky
úrokových sadzieb

Poznámka:
1) Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného
v čase poskytnutia služby.
2) Ak si klient otvorí alebo zruší účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za vedenie účtu a za používanie schránky v plnej výške. Pri službe Telefonické oznamovanie zostatku
účtu pobočka účtuje poplatok za klienta, t. j. za všetky účty uvedené v zmluve, len jedenkrát.

3. Ďalšie činnosti spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými
1), 2)
knižkami v € a v cudzích menách
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.6.1.

Mimoriadny výpis (mimo dohodnutého cyklu)
Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta (neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov,
doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia
reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácii chýbajúceho výpisu pri preberaní
výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky)
Vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením účtu, vkladnej knižky,
potvrdením o zostatku na účte na základe žiadosti klienta
Delimitácia účtov, vkladných knižiek
Obmedzenie disponovania s vkladom na účte, na vkladnej knižke na základe zmluvy
o vinkulácii vkladu na vkladnej knižke
- na základe žiadosti klienta
- v prospech VÚB, a.s. (napr. zabezpečenie splátky úveru poskytnutého VÚB, a.s.)
Blokácia prostriedkov na účte
- na základe žiadosti klienta na pobočke

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Informatívna cena
v Sk*

Cena
6,64 € / výpis

200,- Sk / výpis

6,64 € / výpis

200,- Sk / výpis

6,64 € 3)

200,- Sk 3)

6,64 € 4)

200,- Sk 4)

56,43 €
1,66 €

1 700,- Sk
50,- Sk

6,64 €

200,- Sk

3.6.2.
3.6.3.
3.7.
3.8.
3.9.

- na podnet VÚB, a. s.
- na základe žiadosti klienta cez Kontaktné centrum
Vydanie náhradného preukazného lístka k účtu v prípade straty
Zmena na podpisovom vzore – na základe žiadosti klienta (pri vkladovom účte sa účtuje
manuálne)
Tlač histórie transakcií

1,66 €
1,00 €
0,66 €

50,- Sk
30,- Sk
20,- Sk

1,66 €

50,- Sk

1,13 €

34,- Sk

Poznámka:
1) Poplatok pri účtoch v cudzej mene je možné vyberať aj v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného
v čase poskytnutia služby.
2) Ak si klient otvorí alebo zruší účet v priebehu spoplatňovaného cyklu, systém zaúčtuje odplatu za vedenie účtu a za používanie schránky v plnej výške. Pri službe Telefonické oznamovanie zostatku
účtu pobočka účtuje poplatok za klienta, t. j. za všetky účty uvedené v zmluve, len jedenkrát.
3) Ak pobočka vydá jedno potvrdenie, v ktorom sú, na základe žiadosti klienta, uvedené zostatky na viacerých účtoch klienta, účtuje sa poplatok len raz. Poplatok sa v tomto prípade účtuje manuálne.
4) Ak klient požaduje v žiadosti o delimitáciu účtu súčasne prevod všetkých svojich účtov do inej pobočky, zaplatí odplatu za delimitáciu týchto účtov jedenkrát. Delimitácia účtov na podnet banky je
bezplatná. V prípade delimitácie vkladového účtu a vkladnej knižky klient zaplatí poplatok v hotovosti.

4. Hotovostné operácie na bežných účtoch v € a na účtoch v cudzej
mene
4.1.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4
4.5
4.6
4.7

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB 1) 3)
- mince € do 200 ks (vrátane) a bankovky
- mince € nad 200 kusov a bankovky – za každých začatých 200 ks mincí (vrátane
prvých 200 ks)
Výber v hotovosti z účtu v pokladnici obchodného miesta (neúčtuje sa pri výbere z účtu
a opätovnom vklade v prospech účtu VÚB, napr. výber z jedného bežného účtu a vklad
na iný bežný, resp. vkladový účet)
- do 9 959 € / 300 024,83 Sk, resp. prepočet v CM (vrátane)
- nad 9 959 € / 300 024,83 Sk, resp. prepočet v CM (vrátane)
Vklady šekov na účet v CM
-

v mene, v akej je účet vedený

- v inej mene, než v akej je účet vedený (konverzia)
Výber z účtu v šekov v mene účtu
Vklad v cudzej mene/výber v cudzej mene/€ z účtov vedených v cudzej mene v prípade
zvýšených nákladov pri ich realizácii
Šeková knižka – predaj
Zákaz výplaty pri oznámení straty šeku(ov)

Informatívna cena
v Sk*

Cena
0,50 €

15,06 Sk

0,50 €

15,06 Sk

1,66 € 2)
2,49 € 2)

50,- Sk 2)
75,01 Sk 2)

1 % v cudzej mene,
min. 8,30 €,
max. 82,98 €
konverzia
1,00 € 2)
2 % zo sumy
vkladu/výberu
1,33 €
4,98 €

1 % v cudzej mene,
min. 250,- Sk,
max. 2 500,- Sk
konverzia
30,13 Sk 2)
2 % zo sumy
vkladu/výberu
40,06 Sk
150,02 Sk

Poznámka:
1) Platí aj pre vklady bankoviek realizované prostredníctvom bankomatu a vklady mincí realizované cez samoobslužnú triedičku; nevzťahuje sa na Detské vkladné knižky a vkladové účty.
Príklad: 1 až 200 ks - 0,50 € / 15,06 Sk
201 až 400 ks - 1,00 € / 30,13 Sk
2) Poplatok je štandardne účtovaný z účtu hneď po transakcii.
3) Neplatí pre vklady SK do 31.12.2009

5. Tuzemský platobný styk
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.6.
5.7.
5.7.1.

Prijaté platby (okrem vkladu hotovosti)
Štandardné odoslané platby v domácej mene a platby v rámci banky aj v cudzej mene:
- v pobočke, na kapitálových trhoch
- cez kanály nonstop bankingu
- cez Internet banking
- cez službu Kontakt
- cez službu Kontakt – operátor
- cez Mobil banking
- cez e Platby VÚB
- trvalý príkaz
- inkaso realizované elektronicky
- inkaso realizované cez pobočku
- prevod cez bankomat VÚB banky
- ostatné odoslané platby
Rýchla platba v rámci VÚB, a.s.:
- v pobočke
- cez kanály nonstop bankingu
Zrýchlená platba do inej banky
- zadaná elektronicky
- zadaná v pobočke
Prioritná platba do inej banky zadané elektronicky alebo v pobočke
Čiastočné úhrady na základe žiadosti majiteľa účtu
Trvalý príkaz, povolenie na inkaso, SIPO/Telecom a autorizácie na inkaso
inkasujúcemu podniku
- zadanie realizované v pobočke alebo cez nonstop banking

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Informatívna cena
v Sk*

Cena
bezplatne

bezplatne

0,50 €

15,06 Sk

0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,50 €
0,15 €
0,15 €

4,52 Sk
4,52 Sk
4,52 Sk
4,52 Sk
4,52 Sk
4,52 Sk
4,52 SK
15,06 Sk
4,52 Sk
4,52 Sk

0,50 €
0,15 €

15,06 Sk
4,52 Sk

16,75 €
33,69 €
33,19 €
3,32 €

504,61 Sk
1014,94 Sk
1 000,- Sk
100,- Sk

bezplatne

bezplatne

5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12

- zmena realizovaná v pobočke
- zmena realizovaná cez nonstop banking
- zrušenie realizované v pobočke alebo cez nonstop banking
Rezervácia prostriedkov na účte v pobočke vrátane realizácie exekúcie, resp. výkonu
rozhodnutia
- zadanie
- zmena
Príkaz na zúčtovanie – zmena realizovaná v pobočke
Dohodnuté vedenie súboru recyklovaných platieb (mesačný poplatok)
Recyklované platby za každý pracovný deň
Zaslanie avíza pre produkty a služby platobného styku banke príjemcu swiftom

6. Debetné platobné karty
6.1.
6.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2
6.2.1.2.
6.2.2.
6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.2.3.
6.2.3.1.
6.2.3.2.
6.3.
8.3.1.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.5.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.7.

Neembosované karty Maestro, Maestro Dobrý anjel, VISA Electron
Vydanie/obnova karty 1), 4)
Embosované karty MasterCard a VISA
Vydanie/obnova karty 4)
- štandardná karta MasterCard a VISA (aj ako súčasť pôvodného štandardného
balíka kariet)
- štandardná karta MasterCard a VISA ako ďalšia karta k start kontu
- zlatá karta VISA (aj ako súčasť pôvodného zlatého balíka kariet)
Náhradná karta
- MasterCard
- VISA
Núdzová hotovosť
- MasterCard
- VISA
Virtuálne platobné karty
VISA WebStandard
Ďalšie služby, súvisiace s debetnými platobnými kartami
Príplatok za expresné vydanie/znovuvydanie karty bez PIN-u
(prevzatie v Bratislave nasl. prac. deň)
Príplatok za expresné vydanie/znovuvytlačenie PIN-u
(prevzatie v Bratislave nasl. prac. deň)
Doručenie platobnej karty kuriérom na území SR
Doručenie PIN kuriérom na území SR
Zrušenie karty
Bezhotovstná platba kartou u obchodníka v SR a v zahraničí
Výber hotovosti platobnou kartou
- z bankomatu VÚB banky
- z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB) a vo vybraných krajinách Európy 2)
-

z bankomatu v zahraničí mimo vybraných krajín Európy 3)

0,50 €
0,17 €
bezplatne

15,06 Sk
5,- Sk
bezplatne

0,33 €
0,33 €
0,50 €
dohodou
0,03 €
6,64 €

10,- Sk
10,- Sk
15,- Sk
dohodou
1,- Sk
200,- Sk

8,30 € / rok

250,- Sk / rok

21,58 € / rok

650,- Sk / rok

11,62 € / rok
82,98 € / rok

350,- Sk / rok
2 500,- Sk / rok

232,36 €
49,79 €

7 000,- Sk
1 500,- Sk

149,37 €
49,79 €

4 500,- Sk
1 500,- Sk

3,32 € / rok

100,- Sk / rok

9,96 €

300,- Sk

9,96 €

300,- Sk

4,98 €
4,98 €
bezplatne
0,15 €

150,- Sk
150,- Sk
bezplatne
4,52 Sk

0,20 €
1,33 €
1,5 % z transakcie, min.
6,17 €

6,03 Sk
40,07 Sk
1,5 % z transakcie, min.
185,88 Sk

1,20 €

36,15 Sk

1 % z transakcie, min.
6,79 €
2 % z transakcie, min.
8,45 €

1 % z transakcie, min.
204,56 Sk
2 % z transakcie, min.
254,56 Sk

z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB) a v zahraničí kartou, vydanou v cene
start konta
Cash advance
-

6.7.1.

-

na Slovensku a vo vybraných krajinách Európy 2)

6.7.2.

-

v zahraničí mimo vybraných krajín Európy 3)

Informatívna cena
v Sk*

Cena

Poznámka:
1) Pre poberateľov dôchodkových dávok, ktorí vlastnia bežný účet, je obnova jednej debetnej platobnej karty (Maestro, VISA Electron) pre majiteľa účtu za 1,66 € / 50,- Sk. Platí iba pre existujúce
platobné karty, vydané v minulosti k dôchodkovému kontu.
2) Výber v € v nasledovných krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia. Platí pre všetky výbery
hotovosti nezávisle od banky – prijímateľa platobnej karty.
3) Výber v inej mene ako v € v krajinách uvedených v poznámke 2) a výber v ostatných krajinách sveta.
4) V prípade zrušenia karty v priebehu spoplatňovaného cyklu, banka vráti pomernú časť poplatku za nevyužitý počet kalendárnych dní.

7. Kreditné platobné karty
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.1.3.

Klasické kreditné karty American Express
Revolvingová karta Blue od American Express 4)
Hlavná karta (Blue Basic)
Dodatková karta (Blue Supplementary)
Prídavná hlavná karta (Blue Basic Companion) ku karte American
Express Gold

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Cena

Informatívna cena
v Sk*

26,56 € / rok
8,30 € / rok

800,- Sk / rok
250,- Sk / rok

bezplatne

bezplatne

7.1.1.4.
7.1.2.
7.1.2.1.
7.1.2.2.
7.1.3.
7.1.3.1.
7.1.3.2.
7.1.3.3.
7.1.3.4.
7.1.3.5.
7.1.3.6.
7.1.3.7.
7.1.3.8.

Prídavná dodatková karta (Blue Supplementary Companion) ku karte
American Express Gold
Revolvingová kreditná karta American Express Gold 4)
Hlavná karta (Gold Basic)
Dodatková karta (Gold Supplementary)
Ďalšie služby súvisiace s klasickými kreditnými kartami American Express
- Znovuvydanie karty
- Znovuvytlačenie PIN-u
- Znovuvytlačenie výpisu
- SMS/e-mailové služby
- Čítačka karty (Smart Card Reader) pre kartu Blue od American Express
- Zaslanie karty Blue od American Express kuriérom
- Administratívny poplatok za zaslanie výzvy klientovi
-

-

Výber hotovosti

7.2.1.3.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.4.1.
7.2.4.1.1.
7.2.4.1.2.

Návšteva salónika Priority Pass ďalšou osobou vstupujúcou s držiteľom karty
American Express Gold
Klasické a co-brandované kreditné karty, MasterCard, MasterCard Gold
Vedenie kartového účtu 5)
- revolvingová kreditná karta MasterCard original
- revolvingová kreditná karta MasterCard original+, Karta DôchodOK s aktívnou
kreditnou funkciou (len pre klientov VÚB Generali dss, a.s.) a Karta AFS (len pre
klientov AFS) a Karta ING (len pre klientov ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.)
- revolvingová kreditná karta MasterCard Gold
Vydanie/obnova hlavnej karty
Vydanie/obnova dodatkovej karty
Ďalšie služby súvisiace s klasickými kreditnými kartami
- Administratívny poplatok za zaslanie výzvy klientovi:
- do 20 dní
- nad 20 dní

7.2.4.2.

Základný súbor poistenia (pre prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti)1)

7.1.3.9.
7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.2.

7.2.4.3.
7.2.4.4.

bezplatne

132,78 € / rok
49,79 € / rok

4 000,- Sk / rok
1 500,- Sk / rok

bezplatne
bezplatne
bezplatne
bezplatne
31,53 €
4,98 €
16,60 €
3 % z transakcie,
min. 9,96 €

bezplatne
bezplatne
bezplatne
bezplatne
950,- Sk
150,- Sk
500,- Sk
3 % z transakcie,
min. 300,- Sk

24,00 €

724,02 Sk

13,28 € / rok

400,- Sk / rok

26,56 € / rok

800,- Sk / rok

33,19 € / rok
bezplatne
8,30 € / rok

1 000,- Sk / rok
bezplatne
250,- Sk / rok

1,66 €
16,60 €
0,172 % z dlžnej
sumy/mesiac
0,434 % z dlžnej
sumy/mesiac
skutočné náklady
2 % z transakcie,
min. 6,64 €

50,- Sk
500,- Sk
0,172 % z dlžnej
sumy/mesiac
0,434 % z dlžnej
sumy/mesiac
skutočné náklady
2 % z transakcie,
min. 200,- Sk

bezplatne
1,16 € / mesiac 2)
18,26 € 3)

bezplatne
35,- Sk / mesiac 2)
550,- Sk 3)

1,66 €
16,60 €
1,92 % z min.
splátky/mesiac
6,5 % z min.
splátky/mesiac
skutočné náklady
2,32 €
2 % z transakcie,
min. 6,64 €

50,- Sk
500,- Sk
1,92 % z min.
splátky/mesiac
6,5 % z min.
splátky/mesiac
skutočné náklady
70,- Sk
2 % z transakcie,
min. 200,- Sk

-

Komplexný súbor poistenia (pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti,
trvalej invalidity a smrti) 1)
Neoprávnená reklamácia transakcie v zahraničí

7.2.4.5.

Výber hotovosti

7.3.
7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.1.2.
7.3.1.3.
7.3.1.4.
7.3.1.4.1.
7.3.1.4.2.

Nákupné kreditné karty
Flexikarta
Vydanie/obnova hlavnej karty
Vedenie kartového účtu
Prvé použitie karty
Administratívny poplatok za zaslanie výzvy klientovi:
- do 20 dní
- nad 20 dní

7.3.1.5.

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

7.3.1.7.
7.3.1.8.

Komplexný súbor poistenia (pre prípad straty zamestnania, pracovnej
neschopnosti, trvalej invalidity a smrti)
Neoprávnená reklamácia transakcie v zahraničí
Výber hotovosti z bankomatu VÚB a v pobočke VÚB

7.3.1.9.

Výber hotovosti na Slovensku (okrem VÚB) a v zahraničí

7.3.1.6.

bezplatne

Poznámka:
1) Neplatí pre karty AFS.
2) Účtuje sa len v mesiaci, v ktorom bol úver čerpaný alebo splácaný.
3) Poplatok sa neúčtuje, ak bola flexikarta použitá do 3 mesiacov po schválení žiadosti o vydanie/aktiváciu karty.
4) V prípade zrušenia karty v priebehu spoplatňovaného cyklu, banka vráti pomernú časť poplatku za nevyužitý počet kalendárnych dní
5) V prípade zrušenia kartového účtu/dodatkovej karty v priebehu spoplatňovaného cyklu, banka vráti pomernú časť poplatku za nevyužitý počet kalendárnych dní.

8. Charge platobné karty
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.1.1.3.
8.1.1.4.

Dolárové/Euro karty American Express
Green Card
- Vstupný registračný poplatok
- Ročný členský poplatok – základná karta (Basic Card)
- Ročný členský poplatok – dodatková karta (Supplementary Card)
- Členský program odmien (Membership Rewards Programme)

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Cena

80 USD/€
100 USD/€/rok
50 USD/€/rok
35,25 USD/€/rok

Informatívna cena
v Sk*

2 410,08 Sk
3 012,60 Sk / rok
1 506,30 Sk / rok
1 061,94 Sk / rok

8.1.2.
8.1.2.1.
8.1.2.2.
8.1.2.3.
8.1.3.
8.1.3.1.
8.1.3.2.

8.1.3.3.
8.1.4.
8.1.4.1.

8.1.4.2.
8.1.5.

Gold Card
- Vstupný registračný poplatok
- Ročný členský poplatok – základná karta (Basic Card)
- Ročný členský poplatok – dodatková karta (Supplementary Card)
Platinum Card
- Vstupný registračný poplatok
- Ročný členský poplatok, ktorý zahŕňa:
základná karta (Basic Platinum Card)
prídavná karta (Additional Platinum Card)
dodatková karta (Supplementary Platinum Card)
až do 4 dodatkových kariet (Supplementary Gold/Green Cards)
- Ročný členský poplatok – ďalšia dodatková karta (Supplementary Platinum
Card)
Centurion Card
- Ročný členský poplatok, ktorý zahŕňa:
základná karta (Basic Centurion Card)
prídavná karta (Additional Centurion Card)
dodatková karta (Supplementary Centurion Card)
až do 19 dodatkových kariet (Supplementary Platinum/Gold/Green Cards)
- Ročný členský poplatok – ďalšia dodatková karta (Supplementary Centurion
Card)
Výber hotovosti s kartami American Express

9. Služby elektronického bankovníctva – nonstop banking
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.2.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.4.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.
9.6.4.
9.7.
9.7.1.
9.7.1.1.
9.7.1.2.
9.7.2.
9.7.2.1.
9.7.2.2.
9.7.3.
9.7.4.
9.7.5.
9.7.6.
9.8
9.9.

Používanie služby (mimo kont VÚB, ktoré danú službu obsahujú) 5)
- služba KONTAKT, Mobil banking a Internet banking
- služba Internet banking Plus
Zrušenie služby KONTAKT, Internet banking, Internet banking Plus, Mobil banking
Prevádzkovanie služby Biznis banking (štandardná a inštitucionálna verzia) 2)
Služby servisného pracovníka VÚB, a.s., počas zásahu u klienta spojené s obnovením
prevádzky produktu Biznis banking
Neoprávnené volanie pracovníka VÚB, a.s., na zásah spojený s obnovením prevádzky
produktu Biznis banking a Multicash
Znovuvydanie PIN a/alebo heslo k službám KONTAKT, Internet banking, Internet
banking Plus
SMS autorizácia
Zriadenie služby
Zaslanie autorizačnej SMS
Zrušenie služby
GRID karta
Vydanie GRID karty
Znovuvydanie GRID karty
Odblokovanie GRID karty
Zrušenie GRID karty
Certifikačné služby pre Internet banking Plus a Biznis banking
Vydanie prvotného certifikátu
- generovanie kľúčov a certifikátov na diskete (platí len pre službu biznis banking)
- generovanie klientských certifikátov na čipovej karte
Bezpečnostný predmet k službe Internet banking Plus a k službe Biznis banking
- čipová karta TOP IM GX4
- čítačka čipovej karty CardMan 6121, Gem PC USB-SL
Obnovenie certifikátu pred vypršaním jeho platnosti
Opätovné vydanie certifikátu, po uplynutí platnosti certifikátu v dôsledku jeho expirácie
Zneplatnenie certifikátu 3)
Zrušenie pozastavenia platnosti certifikátu
Zaslanie SMS správy zo služby KONTAKT, Internet banking, Internet banking Plus,
Mobil banking1) (upozornenia na pohyby, zasielanie zostatku a obratov na účte,
zasielanie kurzového lístka a zasielanie upozornenia k žiadostiam) – Poplatky EDC
Zasielanie notifikačnej SMS pri prihlásení do služby Internet banking a Internet banking
Plus

prvý rok bezplatne

prvý rok bezplatne

80 USD/€
300 USD/€/rok
100 USD/€/rok

2 410,08 Sk
9 037,80 Sk / rok
3 012,60 Sk / rok

80 USD/€
550 USD/€/rok

2 410,08 Sk
16 569,30 Sk / rok

275 USD/€/rok

8 284,65 Sk / rok

2 800 USD/€/rok

84 352,80 Sk / rok

1 400 USD/€/rok

42 176,40 Sk / rok

4 %, min. 4 USD/€

4 %, min. 120,50 Sk

Informatívna cena
v Sk*

Cena
0,83 € / mesiac
1,66 € / mesiac
bezplatne
16,60 € / mesiac

25,- Sk / mesiac
50,- Sk / mesiac
bezplatne
500,- Sk / mesiac

16,60 € / hodina

500,- Sk / hodina

49,79 €

1 500,- Sk

1,66 €

50,- Sk

bezplatne
bezplatne
bezplatne

bezplatne
bezplatne
bezplatne

bezplatne
bezplatne
bezplatne
bezplatne

bezplatne
bezplatne
bezplatne
bezplatne

bezplatne
3,32 €
bezplatne

bezplatne
100,- Sk
bezplatne

15,00 € 4)
10,00 € 4)
bezplatne
13,28 €
6,64 €
6,64 €

451,89,- Sk 4)
301,26,- Sk 4)
bezplatne
400,- Sk
200,- Sk
200,- Sk

0,05 € / SMS

1,50 Sk / SMS

bezplatne

bezplatne

Poznámka:
1) S výnimkou notifikačných SMS pri prihlásení, SMS správ k prevodom, k pomenovaniu účtov a k zmene BPIN-u realizovaných v rámci Mobil banking.
2) Určené len podnikateľom.
3) Poplatok sa neuplatňuje v prípade zneplatnenia certifikátu z dôvodu prechodu klienta na službu Internet banking.
4) Cena sa zvyšuje o 19 % DPH.
5) Ak si klient zruší službu v priebehu mesiaca, systém zaúčtuje poplatok alikvotnou časťou za počet kalendárnych dní vedenia služby, vrátane dňa zrušenia služby.

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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10. Úvery
10.1.

Spotrebné úvery – flexipôžičky

10.1.1.

Poskytnutie flexipôžičky

10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.5.1.
10.1.5.2.
10.1.6.

Vedenie úverového účtu pre všetky typy flexipôžičiek okrem flexipôžičky pre študentov
Vedenie úverového účtu flexipôžičky pre študentov
Nasledovné ceny sa týkajú všetkých spotrebných úverov – flexipôžičiek
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta
Upomienka o nezaplatení dlžnej sumy. Účtuje sa pri odoslaní upomienky: 2)
- prvá upomienka
- druhá upomienka
Vystavenie upozornenia ručiteľovi

10.1.7.

Predčasné splatenie úveru (pri všetkých spotrebných úveroch)

10.2.

Povolené prečerpanie – flexidebet

10.2.1.

Poplatok za nastavenie flexidebetu

10.2.3.
10.3.

Poplatok za čerpanie flexidebetu (účtuje sa len v mesiaci povoleného čerpania,
nevzťahuje sa na čerpanie flexidebetu v rámci flexiúčtu)
Upomienka o nezaplatení dlžnej sumy. Účtuje sa pri odoslaní upomienky 2)
Hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou

10.3.1.

Poskytnutie účelového úveru

10.3.2.

Poskytnutie bezúčelového úveru

10.3.3.

Expresné poskytnutie úveru

10.2.2.

10.3.4.
10.3.4.1.
10.3.4.2.
10.3.5.
10.3.6.
10.3.7.
10.3.7.1.
10.3.7.2.

Ocenenie zakladanej nehnuteľnosti bankou (výhradne pre potreby poskytnutia a správy
hypotéky a úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou):
- bytová jednotka, samostatný stavebný pozemok
- rodinný dom, rozostavané stavby
Vedenie úverového účtu a správa úveru 1)
Zmeny zmluvných podmienok zo strany klienta
Upomienka o nezaplatení dlžnej sumy
- prvá upomienka
- druhá upomienka

10.3.8.

Poplatok za mimoriadnu splátku (nevzťahuje sa na mimoriadne splátky do výšky 20 %
výšky úveru, dohodnuté priamo v úverovej zmluve)

10.3.9.

Predčasné splatenie úveru (nevzťahuje sa na predčasné splatenie realizované v rámci
končiacej doby fixácie3))

10.3.10.

Nedočerpanie úveru

Informatívna cena
v Sk*

Cena
2 % z objemu úveru,
min. 33,19 €
1,83 € / mesiac 1)
bezplatne

2 % z objemu úveru,
min. 1 000,- Sk
55,- Sk / mesiac 1)
bezplatne

33,19 €

1 000,- Sk

6,64 €
33,19 €
9,96 €
3 % z predčasne
splatenej sumy úveru

200,- Sk
1 000,- Sk
300,- Sk
3 % z predčasne
splatenej sumy úveru

2 % z výšky limitu,
min. 6,64 €

2 % z výšky limitu,
min. 200,- Sk

0,66 € / mesiac

20,- Sk / mesiac

13,28 €

400,- Sk

0,75 % z objemu úveru,
min. 199,16 €,
max. 995,82 €
0,75 % z objemu úveru,
min. 99,58 €,
max. 995,82 €
1,2 % z objemu úveru,
min. 331,94 €

0,75 % z objemu úveru,
min. 6 000,- Sk,
max. 30 000,- Sk
0,75 % z objemu úveru,
min. 3 000,- Sk,
max. 30 000,- Sk
1,2 % z objemu úveru,
min. 10 000,- Sk

99,58 €
149,37 €
3,29 €
132,78 €

3 000,- Sk
4 500,- Sk
99,- Sk
4 000,- Sk

6,64 €
33,19 €
4 % z výšky
mimoriadnej splátky,
min. 165,97 €
4 % z predčasne
splatenej čiastky, min.
165,97 €
4 % z nedočerpanej
sumy úveru

200,- Sk
1 000,- Sk
4 % z výšky
mimoriadnej splátky,
min. 5 000,- Sk
4 % z predčasne
splatenej čiastky, min.
5 000,- Sk
4 % z nedočerpanej
sumy úveru

Poznámka:
1) Poplatok sa účtuje mesačne, od prvej anuitnej splátky, resp. splátky úroku, až do splatenia úveru, spolu so splátkou.
2) Cena je stanovená pri nesplácaní splátok úveru podľa zmluvných podmienok.
3) Žiadosť o predčasné splatenie úveru musí klient podať osobne v pobočke banky najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, od ktorého platí nová úroková sadzba pre dané fixované
obdobie.

11. Pokladničné služby
11.1.

Hotovostné pokladničné operácie v €

11.1.1.

Výmena necelej bankovky v Sk 4)

11.1.2.
11.1.3.
11.1.3.1.1
11.1.3.1.2

Výmena nepoškodených bankoviek a mincí za nepoškodené bankovky a mince iných
nominálnych hodnôt
Pri väčšom množstve spracovania bankoviek a mincí si banka účtuje odplatu za
spracovanie v závislosti od počtu prijatých peňazí, resp. odplatu za zabezpečenie
výdaja väčšieho počtu mincí, bez ohľadu na nominálnu hodnotu nasledovne
- pri počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks
bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) 1)
- pri počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks
mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe
objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) 2)

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Informatívna cena
v Sk*

Cena
1,33 € za každú
bankovku

40,06 Sk za každú
bankovku

bezplatne

bezplatne

0,50 €

15,06 Sk

0,50 €

15,06 Sk

11.1.4

Vklad v hotovosti na účet vedený v inom peňažnom ústave v SR

11.2.
11.2.1.
11.2.1.1.
11.2.1.2.
11.2.1.3.
11.2.1.4.
11.2.2.

Poskytovanie služby Rýchle peniaze (v €)
Pre klientov, ktorí majú vo VÚB, a.s., vedený bežný účet: 3)
do
165,97 € /
od
165,98 € do
331,94 € / od
5 000,- Sk
od
331,95 € do
1 659,70 € / od
10 000,- Sk
od
1 659,71 € do
3 319,39 € / od
50 000,- Sk
Telefonická výzva príjemcovi na prevzatie hotovosti

do
do
do
do

1 % z objemu vkladanej
hotovosti, min. 6,64 €

1 % z objemu vkladanej
hotovosti, min. 200,- Sk

1,00 €
1,99 €
4,32 €
9,29 €
0,66 €

30,- Sk
60,- Sk
130,- Sk
280,- Sk
20,- Sk

5 000,- Sk
10 000,- Sk
50 000,- Sk
100 000,- Sk

Poznámka:
1) Príklad:

1 až 10 ks – bezplatne
11 až 20 ks – 0,50 € / 15,06 Sk
21 až 30 ks –1,00 € / 30,13 Sk
2) Cena sa účtuje aj pri príjme mincí na výmenu cez samoobslužnú triedičku mincí.
Príklad:
1 až 100 ks – bezplatne
101 - 200 ks –0,50 € / 15,06 Sk
201 – 300 ks – 1,00 € / 30,13 Sk
3) Klientom, ktorí nemajú vo VÚB, a.s. vedený bežný účet, sa táto služba neposkytuje.
4) Platí do 31.12.2009. Výmenu necelej bankovky v € vykonáva len NBS.

12. Zmenárenské služby
12.1.
12.1.1.

Hotovostné operácie 1)
Nákup hotovosti CM v prospech € účtu vedeného v inom peňažnom ústave v SR

12.1.2.

Poškodené bankovky CM – nákup, výmena, vklad na € účet

12.1.3.

Výmena hotovosti CM valút tej istej meny, napr. rozmieňanie

12.1.4.

Bankovky CM v preklúzii - nákup, výmena, vklad na účet

12.1.5.
12.2.

12.2.4.
12.2.5.

Zámena hotovosti CM za šek v rovnakej alebo inej mene
Cestovné, bankové a súkromné šeky 1), 3)
Nákup šekov vyplatených v hotovosti v € alebo v CM a v mene šeku (bez konverzie),
výplata úhrady došlej zo zahraničia za šek z inkasa v hotovosti v € alebo v CM v mene
šeku (bez konverzie)
Nákup šekov vyplatených v prospech € účtu alebo účtu v CM v mene šeku (bez
konverzie), výplata úhrady došlej zo zahraničia za šek z inkasa v prospech devízového
účtu (v mene šeku – bez konverzie) a € účtu
Výplata úhrady došlej zo zahraničia za šek z inkasa v CM s konverziou (v inej CM ako
je mena šeku) v hotovosti alebo na devízový účet
Zámena šeku za hotovosť CM v rovnakej alebo v inej mene
Predaj cestovných šekov

12.2.6.

Za vrátený (neuhradený) šek

12.2.7.
12.2.8.
12.3.

Odoslanie (vrátenie) platobných inštrumentov do zahraničia (na žiadosť klienta)
Overenie krytia bankového šeku swiftom na žiadosť klienta
Kurzový lístok zaslaný faxom 4)

12.2.1.

12.2.2.
12.2.3.

Cena

Informatívna cena
v Sk*

1%
20 % z nominál.
hodnoty, resp. 20 %
zrážka z kurzu valutanákup v € / cudzej mene
1 % v cudzej mene
5 % z nominál. hodnoty
resp. 5 % zrážka z kurzu
valuta-nákup v cudzej
mene
konverzia

1%
20 % z nominál.
hodnoty, resp. 20 %
zrážka z kurzu valutanákup v Sk/cudzej mene
1 % v cudzej mene
5 % z nominál. hodnoty
resp. 5 % zrážka z kurzu
valuta-nákup v cudzej
mene
konverzia

1 %, min. 8,30 €
max. neobmedzene

1 %, min. 250,- Sk
max. neobmedzene

1 %, min. 8,30 €,
max. 66,39 €

1 %, min. 250,- Sk,
max. 2 000,- Sk

bezplatne 2)

bezplatne 2)

bezplatne 2)
0,5 % v €
6,64 € poplatok
zahraničnej banky
3,32 €
6,64 €
1,66 €

bezplatne 2)
0,5 % v Sk
200,- Sk + poplatok
zahraničnej banky
100,- Sk
200,- Sk
50,- Sk

Poznámka:
1) Účtuje sa pri vykonaní operácie.
2) Rozdiel kurzov valuta-nákup/devíza-predaj a devíza-nákup/valuta-predaj.
3) Uvedené poplatky nezahŕňajú poplatky inej banky, o ktorý môže byť hodnota úhrady šeku znížená.
4) Len pre klientov VÚB, a.s., a v deň platnosti.

13. Prenájom bezpečnostných schránok
13.1.
13.1.1.

13.1.1.1.

13.1.1.2.

13.1.1.3.

Trezory a bezpečnostné schránky
Prenájom bezpečnostnej schránky (sejfová služba) – mesačné ceny 1) v závislosti od
hodnoty, do ktorej je obsah sejfovej schránky poistený:
Poistná suma 5 000 € / 150 630,00 Sk
do 13 000 cm³
do 26 000 cm³
do 40 000 cm³
nad 40 000 cm³
Poistná suma 10 000 € / 301 260,00 Sk (prenájom na min. 3 mesiace)
do 13 000 cm³
do 26 000 cm³
do 40 000 cm³
nad 40 000 cm³
Poistná suma 15 000 € / 451 890,00 Sk (prenájom na min. 3 mesiace)
do 13 000 cm³

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Informatívna cena
v Sk*

Cena

2,49 €
3,49 €
4,15 €
5,15 €

75,- Sk
105,- Sk
125,- Sk
155,- Sk

2,66 €
3,65 €
4,48 €
5,48 €

80,- Sk
110,- Sk
135,- Sk
165,- Sk

2,82 €

85,- Sk

13.1.1.4.

13.1.1.5.

13.1.1.6.

13.1.2.

13.1.2.1.

13.1.2.2.

13.1.2.3.

13.1.2.4.

13.1.2.5.

13.1.2.6.

13.1.3.
13.1.4.

do 26 000 cm³
do 40 000 cm³
nad 40 000 cm³
Poistná suma 20 000 € / 602 520,00 Sk (prenájom na min. 3 mesiace)
do 13 000 cm³
do 26 000 cm³
do 40 000 cm³
nad 40 000 cm³
Poistná suma 35 000 € / 1 054 410,00 Sk (prenájom na min. 3 mesiace)
do 13 000 cm³
do 26 000 cm³
do 40 000 cm³
nad 40 000 cm³
Poistná suma 95 000 € / 2 861 970,00 Sk – iba v individuálnych prípadoch,
bezpečnostná schránka musí byť umiestnená v trezorovej miestnosti (prenájom na min.
3 mesiace)
do 13 000 cm³
do 26 000 cm³
do 40 000 cm³
nad 40 000 cm³
Úschova v trezore s výnimkou cenných papierov – poplatok za uvedené obdobie: 1), 2)
Poistná suma 5 000 € / 150 630,00 Sk
do 1 mesiaca
nad 1 do 3 mesiacov
nad 3 do 6 mesiacov
nad 6 do 9 mesiacov
nad 9 do 12 mesiacov
Poistná suma 10 000 € / 301 260,00 Sk
do 1 mesiaca
nad 1 do 3 mesiacov
nad 3 do 6 mesiacov
nad 6 do 9 mesiacov
nad 9 do 12 mesiacov
Poistná suma 15 000 € / 451 890,00 Sk
do 1 mesiaca
nad 1 do 3 mesiacov
nad 3 do 6 mesiacov
nad 6 do 9 mesiacov
nad 9 do 12 mesiacov
Poistná suma 20 000 € / 602 520,00 Sk
do 1 mesiaca
nad 1 do 3 mesiacov
nad 3 do 6 mesiacov
nad 6 do 9 mesiacov
nad 9 do 12 mesiacov
Poistná suma 35 000 € / 1 054 410,00 Sk
do 1 mesiaca
nad 1 do 3 mesiacov
nad 3 do 6 mesiacov
nad 6 do 9 mesiacov
nad 9 do 12 mesiacov
Poistná suma 95 000 € / 2 861 970,00 Sk – iba v individuálnych prípadoch, zapečatený
obal musí byť umiestnený v trezorovej miestnosti
do 1 mesiaca
nad 1 do 3 mesiacov
nad 3 do 6 mesiacov
nad 6 do 9 mesiacov
nad 9 do 12 mesiacov
Za každý opakovaný prístup (viac ako jedenkrát v pracovnom dni) k bezpečnostnej
schránke 1)
Úschova v trezore – každé prechodné vydanie a následné prijatie depozitu alebo
výmena zapečateného obalu za iný zapečatený obal, pod tým istým číslom depozitu1)

3,98 €
4,98 €
5,97 €

120,- Sk
150,- Sk
180,- Sk

2,99 €
4,48 €
5,64 €
6,64 €

90,- Sk
135,- Sk
170,- Sk
200,- Sk

4,48 €
6,80 €
8,46 €
9,96 €

135,- Sk
205,- Sk
255,- Sk
300,- Sk

12,12 €
18,42 €
22,90 €
26,89 €

365,- Sk
555,- Sk
690,- Sk
810,- Sk

11,62 €
23,24 €
43,15 €
63,07 €
82,98 €

350,- Sk
700,- Sk
1 300,- Sk
1 900,- Sk
2 500,- Sk

13,28 €
29,87 €
56,43 €
82,98 €
109,54 €

400,- Sk
900,- Sk
1 700,- Sk
2 500,- Sk
3 300,- Sk

14,94 €
36,51 €
68,05 €
101,24 €
132,78 €

450,- Sk
1 100,- Sk
2 050,- Sk
3 050,- Sk
4 000,- Sk

16,60 €
43,15 €
81,33 €
122,82 €
159,33 €

500,- Sk
1 300,- Sk
2 450,- Sk
3 700,- Sk
4 800,- Sk

24,90 €
64,73 €
122,15 €
184,23 €
239,00 €

750,- Sk
1 950,- Sk
3 680,- Sk
5 550,- Sk
7 200,- Sk

66,39 €
172,61 €
328,62 €
494,59 €
643,96 €

2 000,- Sk
5 200,- Sk
9 900,- Sk
14 900,- Sk
19 400,- Sk

1,66 €

50,- Sk

1,66 €

50,- Sk

Poznámka:
1) Ceny sa zvyšujú o 19 % DPH.
2) Pri úschove vyše 12 mesiacov sa cena stanoví súčtom ceny za 12 mesiacov a ceny za príslušný počet mesiacov nad 12 mesiacov.
Príklad: Cena úschovy pri poistnej sume 5 000 € (165,97 Sk) na 15 mesiacov: 82,98 € (2 500,- Sk)/12 mesiacov + 23,24 € (700,- Sk)/3 mesiace = 106,22 € (3 200,- Sk). Pri výpočte ceny sa započíta
tiež mesiac, v ktorom došlo k prevzatiu hodnoty do úschovy, a tiež mesiac, v ktorom bol depozit z úschovy vydaný.

14. Cezhraničný platobný styk
14.1.
14.2.

Prevody zo zahraničia v prospech klientov VÚB, a.s.
Prevody do zahraničia

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
13

1)

Cena
bezplatne

Informatívna cena
v Sk*
bezplatne

14.2.1.

14.2.2.
14.2.2.1.

14. 2.2.2.

14.2.3.
14.2.3.1.

14.2.3.2.

14.2.4.
14.2.4.1.

14.2.4.2.

Regulované prevody v € do EU a EHP4) (okrem klientov VÚB, a.s. Praha)
- zadané elektronicky
- zadané v pobočke
Štandardné a zrýchlené prevody v národných menách krajín EÚ a EHP a neregulované
prevody v EUR do krajín EÚ a EHP (okrem platieb na klientov VÚB, a.s. Praha) 5)
- zadané elektronicky
do
1 659,70 € /
do
50 000,- Sk
od
1 659,71 € do
16 596,96 € / od
50 000,- Sk do
500 000,- Sk
od
16 596,97 € do
33 193,92 € / od
500 000,- Sk do 1 000 000,- Sk
nad
33 193,92 €
/ nad 1 000 000,- Sk
- zadané v pobočke
do
1 659,70 € /
do
50 000,- Sk
od
1 659,71 € do
16 596,96 € / od
50 000,- Sk do
500 000,- Sk
od
16 596,97 € do
33 193,92 € / od
500 000,- Sk do 1 000 000,- Sk
nad
33 193,92 €
/ nad 1 000 000,- Sk
Ostatné štandardné a zrýchlené prevody a prevody v EUR a menách EÚ a EHP mimo
krajín EÚ a EHP (okrem klientov VÚB, a.s. Praha) 5)
- zadané elektronicky
do
1 659,70 € /
do
50 000,- Sk
od
1 659,71 € do
16 596,96 € / od
50 000,- Sk do
500 000,- Sk
od
16 596,97 € do
33 193,92 € / od
500 000,- Sk do 1 000 000,- Sk
nad
33 193,92 €
/ nad 1 000 000,- Sk
- zadané v pobočke
do
1 659,70 € /
do
50 000,- Sk
od
1 659,71 € do
16 596,96 € / od
50 000,- Sk do
500 000,- Sk
od
16 596,97 € do
33 193,92 € / od
500 000,- Sk do 1 000 000,- Sk
nad
33 193,92 €
/ nad 1 000 000,- Sk
Rýchle prevody
- v Eur v rámci eurozóny
- zadané elektronicky
- zadané v pobočke
- v Eur mimo eurozóny a v ostatných menách
-

14.2.5.
14.2.6.

14.2.7

zadané elektronicky alebo cez pobočku

V prospech klientov VÚB Praha
Prevod do zahraničia bankovým šekom
do
1 659,70 € /
do
50 000,- Sk
od
1 659,71 € do
16 596,96 € / od
50 000,- Sk do
500 000,- Sk
od
16 596,97 € do
33 193,92 € / od
500 000,- Sk do 1 000 000,- Sk
nad
33 193,92 €
/ nad 1 000 000,- Sk
Garantované OUR prevody do krajín EÚ, EHP a Švajčiarska 6) 7)
- príplatok k štandardnému poplatku pri platbách s inštrukciou OUR, VUB garantuje
pripísanie platby príjemcovi v plnej výške a bez ďalších dodatočných poplatkov banky
príjemcu a korešpondenčnej banky
v CZK
do 300.000,00 CZK
od 300.000,01 CZK
do 1.300.000,00 CZK
od 1.300.000,01 CZK
v DKK
do 100.000,00 DKK
od 100.000,01 DKK
do 400.000,00 DKK
od 400.000,01 DKK
v EUR v prospech klientov IntesaSanpaolo Taliansko
do 12.500,00 € (376.575,- Sk)
od 12.500,01 € (376.575,30 Sk)
do 50.000,00 € (1.506.300,- Sk)
od 50.000,01 € (1.506.300,01 Sk)
v EUR do Talianska a Nemecka okrem klientov IntesaSanpaolo Taliansko
do 12.500,00 € (376.575,- Sk)
od 12.500,01 € (376.575,30 Sk)
do 50.000,00 € (1.506.300,- Sk)
od 50.000,01 € (1.506.300,01 Sk)
v EUR okrem Talianska, Nemecka
do 12.500,00 € (376.575,- Sk)
od 12.500,01 € (376.575,30 Sk)
do 50.000,00 € (1.506.300,- Sk)
od 50.000,01 € (1.506.300,01 Sk)
v GBP
do 10.000,00 GBP

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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0,15 €
0,50 €

4,52 Sk
15,06 Sk

6,64 €
19,92 €
29,87 €
39,83 €

200,- Sk
600,- Sk
900,- Sk
1 200,- Sk

13,28 €
26,56 €
36,51 €
46,47 €

400,- Sk
800,- Sk
1 100,- Sk
1 400,- Sk

6,64 €
19,92 €
29,87 €
39,83 €

200,- Sk
600,- Sk
900,- Sk
1 200,- Sk

13,28 €
26,56 €
36,51 €
46,47 €

400,- Sk
800,- Sk
1 100,- Sk
1 400,- Sk

33,34 €
33,69 €

1004,40 Sk
1014,94 Sk

ako štandardné
+ 33,19 €
bezplatne

ako štandardné
+ 1 000,- Sk
bezplatne

14,94 €
24,90 €
34,85 €
44,81 €

450,- Sk
750,- Sk
1 050,- Sk
1 350,- Sk

200,- CZK
500,- CZK
750,- CZK
100,- DKK
150,- DKK
250,- DKK
4,- €
20,- €
40,- €

120,50 Sk
602,52 Sk
1205,04 Sk

6,- €
25,- €
45,- €

180,76 Sk
753,15 Sk
1355,67 Sk

15,- €
25,- €
45,- €

451,89 Sk
753,15 Sk
1355,67 Sk

10,- GBP

14.3.
14.3.1.
14.32.
14.3.3.
14.3.4.
14.3.4.1.
14.3.4.2.
14.3.5.

od 10.000,01 GBP
do 40.000,00 GBP
od 40.000,01 GBP
v HUF v prospech klientov CIB Budapest
do 3.500.000 HUF
od 3.500.001 HUF
do 15.000.000 HUF
od 15.000.001 HUF
v HUF okrem klientov CIB Budapest
do 3.500.000 HUF
od 3.500.001 HUF
do 15.000.000 HUF
od 15.000.001 HUF
v CHF
do 20.000,00 CHF
od 20.000,01 CHF
do 75.000,00 CHF
od 75.000,01CHF
v NOK
do 100.000,00 NOK
od 100.000,01 NOK
do 400.000,00 NOK
od 400.000,01 NOK
v PLN
do 50.000,00 PLN
od 50.000,01 PLN
do 200.000,00 PLN
od 200.000,01 PLN
v RON
do 50.000,00 RON
od 50.000,01 RON
do 200.000,00 RON
od 200.000,01 RON
v SEK
do 130.000,00 SEK
od 130.000,01 SEK
do 500.000,00 SEK
od 500.000,01 SEK
Ostatné
Zrušenie platobného príkazu na podnet klienta pred realizáciou
Zrušenie platobného príkazu z dôvodu nezabezpečeného peňažného krytia na účte
klienta/príkazcu prevodu
Osobitné potvrdenie o vykonanom prevode (swift, avízo, osobitné potvrdenie)
Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode,
prešetrenie prevodu 1), 2), 3):
- do 3 mesiacov
- staršie ako 3 mesiace
Poplatok za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, nesprávnych údajov
na platobnom príkaze alebo pri požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na
základe žiadosti klienta - TZV Non STP Poplatok

20,- GBP
30,- GBP
3.000,- HUF
4.000,- HUF
5.000,- HUF
4.000,- HUF
7.000,- HUF
10.000,- HUF
8,- CHF
10,- CHF
12,- CHF
150,- NOK
200,- NOK
250,- NOK
30,- PLN
50,- PLN
100,- PLN
30,- RON
50,- RON
100,- RON
100,- SEK
150,- SEK
250,- SEK
9,96 € 1)

300,- Sk 1)

9,96 €

300,- Sk

6,64 €

200,- Sk

16,60 €
66,39 €

500,- Sk
2 000,- Sk

6,64 €

200,- Sk

Poznámka:
Pri štandardnom a zrýchlenom prevode v protihodnote do 33,19 € / 1 000,- Sk a pri rýchlom prevode v protihodnote do 66,40 € / 2 000,36 Sk je aj v prípade pokynu „výlohy na ťarchu príjemcu – BEN“
poplatok vždy zúčtovaný voči príkazcovi prevodu.
Pri prevodoch v národných menách krajín EÚ a EHP(CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON a SEK) do krajín EÚ a EHP bez konverzie na účte klienta zmeníme pokyn BEN na pokyn
SHA – poplatok VÚB, a.s. zúčtujeme na ťarchu účtu klienta.
Pri realizácii platobného príkazu s pokynom OUR - „bez výloh pre príjemcu“ je spolu s prevodom, resp. dodatočne zúčtovaná výloha zahraničnej, resp. tuzemskej banky.Pri realizácii prevodu do
zahraničia formou štandardného, zrýchleného a rýchleho prevodu bez ohľadu na pokyn klienta BEN, SHA alebo OUR môže zahraničná banka voči prikazujúcej strane vyúčtovať dodatočné poplatky
v prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych informácií o príjemcovi prevodu (nesprávne číslo účtu príjemcu, nesprávne bankové spojenie, neuvedenie čísla účtu v tvare IBAN pri prevodoch
v Eur do krajín EÚ), v dôsledku čoho prevod nemôže byť spracovaný automatizovane. Výška poplatkov závisí od konkrétnych podmienok príslušnej banky a bude zúčtovaná z účtu príkazcu.
1) Pri nadlimitných prevodoch so stanoveným individuálnym kurzom sa účtuje sankčný poplatok a predstavuje skutočné náklady vynaložené v súvislosti so zrušením nadlimitného prevodu. Pri zrušení
prevodu po realizácii do zahraničia je navyše zúčtovaný poplatok zahraničnej banky.
2) Za žiadosť sa považuje aj zrušenie platobného príkazu po realizácii. Pri žiadostiach je naviac zúčtovaný poplatok zahraničnej banky
3) Pri požiadavke na zrušenie prevodu šekom bude účet príkazcu zaťažený aj poplatkom zahraničnej banky za stop payment šeku.
4) Regulované prevody – prevody v € do výšky 50 000,00 € / 1 506 300,00 Sk v rámci EÚ a EHP, z pokynov SHA, so zadaným správnym číslom účtu príjemcu v tvare IBAN, zadaný správny BIC banky
príjemcu.
Krajiny EÚ, EHP + Švajčiarsko: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Grécko, Maďarsko, Island,
Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko + Švajčiarsko
5) Ostatné štandardné a zrýchlené prevody – neregulované prevody v € a v menách EÚ a EHP mimo krajín EÚ a EHP a prevody v cudzích menách do inej banky v SR alebo do zahraničia (okrem
prevodov v národných menách krajín EÚ a EHP do krajín EÚ a EHP).
6) Platby do a zo zahraničia v mene BGN VÚB nevykonáva.
7) Platby v prospech klientov VUB CZ vo všetkých menách bez príplatku.

15. Dokumentárne obchody – akreditívy a inkasá
15.1.
15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.
15.1.4.1.

Dokumentárne akreditívy – vystavené
Otvorenie akreditívu za každý začatý mesiac
Zmena akreditívu (pri zvýšení sumy alebo predĺžení platnosti akreditívu sa účtuje aj
poplatok ako pri otvorení)
Prezentácia dokladov s nedostatkami
Kontrola dokladov a/alebo výplata v rámci akreditívu:
- akreditív splatný na videnie alebo s odloženou splatnosťou do 30 dní

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
15

Informatívna cena
v Sk*

Cena
0,05 %, min. 16,60 €

0,05 %, min. 500,- Sk

16,60 €

500,- Sk

16,60 €

500,- Sk

0,1 %, min. 16,60 €

0,1 %, min. 500,- Sk

15.1.4.2.
15.1.5.
15.2.

- za každých ďalších aj začatých 30 dní odloženej splatnosti
Ostatné nezahrnuté činnosti v rámci akreditívu
Dokumentárne akreditívy – prijaté

15.2.1.

Avizovanie akreditívu

15.3.1.1.
15.3.1.2.
15.3.1.3.
15.3.1.4.
15.3.1.5.

Avizovanie zmeny akreditívu (pri zvýšení sumy avizovaného akreditívu sa účtuje aj
poplatok ako pri avizovaní akreditívu)
Kontrola a/alebo odoslanie dokladov na preplatenie alebo prijatie alebo výplata v rámci
akreditívu
Ostatné nezahrnuté činnosti v rámci akreditívu
Tuzemské inkaso zmeniek
Spracovanie inkasa zmenky predloženej VÚB, a.s., oprávneným majiteľom na účely
zabezpečenia splnenia inkasnej podmienky/spracovanie inkasa zmenky splatnej vo
VÚB, a.s., predloženej vysielajúcou bankou na účely zabezpečenia splnenia inkasnej
podmienky zmenkovým dlžníkom
do
33 193,92 €
/
do 1 mil. Sk
od
33 193,93 € do 165 969,59 €
/ od
1 mil. Sk do 5 mil. Sk
od
165 969,60 € do 331 939,19 €
/ od
5 mil. Sk do 10 mil. Sk
od
331 939,20 € do 1 659 695,94 €
/ od
10 mil. Sk do 50 mil. Sk
nad 1 659 695,94 €
/ nad 50 mil. Sk

15.3.2.

Protest zmenky

15.3.3.
15.3.4.

Overovanie náležitostí zmeniek
Urgencia plnenia inkasnej inštrukcie (poplatok sa účtuje od druhej urgencie)

15.2.2.
15.2.3.
15.2.4.
15.3.
15.3.1.

16. Cenné papiere

16.1.1.
16.1.1.1.
16.1.1.2.
16.1.1.3.

Vedenie majetkového účtu a služby člena Centrálneho depozitára cenných
papierov SR, a. s. (CDCP) 1)
Vedenie účtu:
- nominálna hodnota portfólia 2) do 16 596,96 €
/ do 500 000,- Sk
- nominálna hodnota portfólia 2) do 66 387,84 €
/ do 2 000 000,- Sk
- nominálna hodnota portfólia 2) nad 66 387,84 €
/ nad 2 000 000,- Sk

16.1.2.

Prechod CP

16.1.2.1.
16.1.3.

Nezrealizovaný prechod CP
Prevody CP:

16.1.

-

odplatný prevod cenných papierov prostredníctvom Burzy cenných papierov v
Bratislave (BCPB)

16.1.3.2.

-

odplatný prevod cenných papierov priamo cez CDCP bez finančného vyrovnania

16.1.3.3.

-

odplatný prevod cenných papierov priamo cez CDCP s finančným vyrovnaním

16.1.3.1.

16.1.3.4.
16.1.3.5.
16.1.3.6.
16.1.3.7.
16.1.4.
16.1.4.1.
16.1.4.2.
16.1.4.3.
16.1.4.4.

- prevod cenných papierov zo starej evidencie bez zmeny majiteľa CP
- bezodplatný prevod cenných papierov na základe darovacej zmluvy
- oprava inštrukcie
- nerealizovaný prevod
Iné služby
Zaregistrovanie pozastavenia práva nakladať s CP
Zrušenie pozastavenia práva nakladať s CP
Zmenový výpis z účtu majiteľa v evidencii VÚB, a.s., ako člena centrálneho depozitára
nad rámec dohodnutý v Zmluve o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb
člena centrálneho depozitára (Zmluva)
Stavový výpis z účtu majiteľa v evidencii VÚB, a.s., ako člena centrálneho depozitára
nad rámec dohodnutý v Zmluve

16.1.4.5.

Registrácia záložného práva do registra záložných práv CDCP

16.1.4.6.

Registrácia zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie CDCP

16.1.4.7.

Ďalšie služby CDCP

16.2.
16.2.1.

Kúpa a predaj cenných papierov 1), 7)
Obstaranie obchodov s cennými papiermi 4)

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
16

0,03 %, min. 16,60 €
66,39 €

0,03 %, min. 500,- Sk
2 000,- Sk

0,07 %, min. 16,60 €
max. 1 659,70 €

0,07 %, min. 500,- Sk
max. 50 000,- Sk

16,60 €

500,- Sk

0,07 %, min. 16,60 €

0,07 %, min. 500,- Sk

66,39 €

2 000,- Sk

13,28 €
16,60 €
33,19 €
66,39 €
165,97 €
33,19 € + notárske
poplatky
33,19 €
4,98 €

400,- Sk
500,- Sk
1 000,- Sk
2 000,- Sk
5 000,- Sk
1 000,- Sk + notárske
poplatky
1 000,- Sk
150,- Sk

Informatívna cena
v Sk*

Cena

11,62 € / rok 3)
33,19 € / rok 3)
82,98 € /rok 3)
6,64 € + 0,03 €
za cenný papier
1,99 €

350,- Sk / rok 3)
1 000,- Sk / rok 3)
2 500,- Sk / rok 3)
200,- Sk + 1,- Sk
za cenný papier
60,- Sk

0,15 % z objemu
obchodu,
min. 33,19 €,
max. 497,91 €
16,60 €
0,1 % z objemu
obchodu,
min. 33,19 €,
max. 497,91 €
ako prevod CP
16,60 €
4,98 €
9,96 €

0,15 % z objemu
obchodu,
min. 1 000,- Sk,
max. 15 000,- Sk
500,- Sk
0,1 % z objemu
obchodu,
min. 1 000,- Sk,
max15 000,- Sk
ako prevod CP
500,- Sk
150,- Sk
300,- Sk

6,64 €
6,64 €

200,- Sk
200,- Sk

3,32 €

100,- Sk

3,32 €

100,- Sk

0,2 % z výšky
pohľadávky,
min. 33,19 €,
max. 829,85 €
0,2 % z výšky
pohľadávky
spoplatnené
individuálne

0,2 % z výšky
pohľadávky,
min. 1 000,- Sk,
max. 25 000,- Sk
0,2 % z výšky
pohľadávky
spoplatnené
individuálne

16.2.1.1.
16.2.1.1.1.

Obstaranie kúpy (predaja) dlhopisov 5), 6)
do 33 193,92 € /

16.2.1.1.2.

od

16.2.1.1.3.

od 331 939,20 € do 663 878,38 € / od 10 000 000,- Sk do 20 000 000,- Sk

16.2.1.1.4.

nad 663 878,38 €

16.2.1.2.
16.2.1.2.1.

Obstaranie kúpy (predaja) akcií a podielových listov 6)
do 33 193,92 € /

16.2.1.2.2.

od

16.2.1.2.3.

od 331 939,20 € do 663 878,38 € / od 10 000 000,- Sk do 20 000 000,- Sk

16.2.1.2.4.

nad 663 878,38 €

16.2.1.3.

Obstaranie prevodu zahraničných dlhopisov 2)

16.2.1.4.

Obstaranie prevodu zahraničných akcií a podielových listov

33 193,93 € do 331 939,19 €

33 193,93 € do 331 939,19 €

/ od

do

1 000 000,- Sk

1 000 000,- Sk do 10 000 000,- Sk

/ nad 20 000 000,- Sk

/ od

do

1 000 000,- Sk

1 000 000,- Sk do 10 000 000,- Sk

/ nad 20 000 000,- Sk

16.2.1.6.

Nerealizovaný pokyn na kúpu (predaj) pri objeme obchodu do 33 193,92 € / 1 000 000,Sk
Každá zmena v pokyne klienta

16.2.1.7.

Sprostredkovanie účasti na primárnych emisiách 5)

16.2.1.8.

Zabezpečenie realizácie ponuky na prevzatie a povinnej ponuky na prevzatie
Štátne pokladničné poukážky (ďalej len ŠPP). Zastupovanie mandanta na trhu
krátkodobých cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním v
závislosti od počtu kusov obchodovaných ŠPP pri menovitej hodnote 33 193,92 € /
1 mil. Sk za 1 ks ŠPP nasledovne
- do 25 ks

16.2.1.5.

16.2.1.9.
16.2.1.9.1.
16.2.1.9.2.

-

26 – 100 ks

16.2.1.9.3.

-

101 ks a viac

16.2.1.9.4
16.3.
16.3.1.

- za 1 obchodný prípad
Emisia HZL VÚB 1)
Poplatok za uzatvorenie zmluvy o predaji HZL

0,5 %, min. 33,19 €
165,97 € + 0,25 %
z objemu obchodu nad
33 193,92 €
912,83 € + 0,125 %
z objemu obchodu
nad 331 939,19 €
1 327,76 € +
individuálne

0,5 %, min. 1 000,- Sk
5 000,- Sk + 0,25 %
z objemu obchodu nad
1 mil. Sk
27 500,- Sk + 0,125 %
z objemu obchodu
nad 10 mil. Sk
40 000,- Sk +
individuálne

0,95 %, min. 16,60 €
315,34 € + 0,5 %
z objemu obchodu nad
33 193,92 €
1 809,07 € + 0,25 %
z objemu obchodu
nad 331 939,19 €
2 638,92 € +
individuálne
0,1 % z objemu
obchodu,
min. 82,98 €,
max. 331,94 €, zvýšený
o náklady banky na
prevod CP
0,1 % z objemu
obchodu,
min. 82,98 €,
max. 1 659,70 €,
zvýšená o náklady
banky na prevod CP

0,95 %, min. 500,- Sk
9 500,- Sk + 0,5 %
z objemu obchodu nad
1 mil. Sk
54 500,- Sk + 0,25 %
z objemu obchodu
nad 10 mil. Sk
79 500,- Sk +
individuálne
0,1 % z objemu
obchodu,
min. 2 500,- Sk,
max. 10 000,- Sk,
zvýšený o náklady
banky na prevod CP
0,1 % z objemu
obchodu,
min. 2 500,- Sk,
max. 50 000,- Sk,
zvýšená o náklady
banky na prevod CP

9,96 €

300,- Sk

3,32 €
0,05 % z objemu
obchodu,
min. 33,19 €,
max. 663,88 €
3 319,39 €

100,- Sk
0,05 % z objemu
obchodu,
min. 1 000,- Sk,
max. 20 000,- Sk
100 000,- Sk

11,62 € za 1 ks ŠPP
290,45 € + 10,95 € za 1
ks ŠPP z objemu ŠPP
nad 25 ks
1 037,31 € + 8,30 € za 1
ks ŠPP z objemu ŠPP
nad 100 ks
min. 165,97 €

350,- Sk za 1 ks ŠPP
8 750,- Sk + 330,- Sk za
1 ks ŠPP z objemu ŠPP
nad 25 ks
31 250,- Sk + 250,- Sk
za 1 ks ŠPP z objemu
ŠPP nad 100 ks
min. 5 000,- Sk

0,25 % z objemu
investovaných
prostriedkov,
max. 33,19 €

0,25 % z objemu
investovaných
prostriedkov,
max. 1 000,- Sk

Poznámka:
1) Banka je oprávnená vybraným klientom upraviť výšku ceny prevodov cenných papierov obchodovaných na kótovanom trhu BCPB indexom 0,6.
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 raz ročne.
4) Pri sprostredkovaní obchodu so zahraničnými listinnými cennými papiermi je výška poplatku pre banku zvýšená o náklady banky na ich doručenie depozitárovi zahraničnej burzy alebo klientovi.
5) Objem obchodu nezahŕňa alikvotný úrokový výnos.
6) K poplatku sa pripočítajú náklady tretích strán na realizáciu obchodu (BCPB a CDCP). V prípade zahraničných cenných papierov poplatky zahraničným obchodníkom s cennými papiermi za
sprostredkovanie.
7) Poplatok súvisiaci s kúpou alebo predajom cenných papierov bude zúčtovaný v € alebo v ekvivalente CM.

17. Správa zahraničných cenných papierov pre slovenských klientov
1), 2)

17.1
17.1.1.

Správa zahraničných dlhopisov:
do 32 600,00 € /

17.1.2.

od

32 601,00 € do 326 500,00 € / od 982 137,72 Sk do

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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do

982 107,60 Sk
9 836 139,00 Sk

Cena
65 € / rok
65,00 € / rok + 0,05 %
z objemu nad

Informatívna cena
v Sk*
1958,19 Sk / rok
1958,19 Sk / rok + 0,05
% z objemu nad

17.1.3

nad 326 500,00 €

17.2
17.2.1

Správa zahraničných akcií:
do 32 600,00 € /

do 982 107,60 Sk

17.2.2.

od 32 601,00 € do 326 500,00 € / od 982 137,72 Sk

do 9 836 139,00 Sk

17.2.3.

nad

326 500,00 €

/ nad 9 836 139,00 Sk

/ nad 9 836 139,00 Sk

32 600,00 €
230,00 € / rok + 0,02 %
z objemu nad
326 500,00 €

982 107,60 Sk
6928,98 Sk / rok + 0,02
% z objemu nad
9 836 139,00 Sk

65,00 € / rok
65,00 € / rok + 0,08 %
z objemu nad
32 600,00 €
320,00 € / rok + 0,05 %
z objemu nad
326 500,00 €

1958,19 Sk / rok
1958,19 Sk / rok + 0,08
% z objemu nad
982 107,60 Sk
9 640,32 Sk / rok + 0,05
% z objemu nad
9 836 139,00 Sk

Poznámka:
1) Ceny sa zyšujú o 19% DPH.
2) Poplatky sa počítajú z obstarávacích cien, v prípade, keď tieto nie je možné zistiť, z trhovej hodnoty cenných papierov. Poplatok sa počíta ako: (priemerná denná hodnota portfólia za mesiac x počet
kalendárnych dní v mesiaci/360)

18. Konzultačné a poradenské služby – kapitálový trh
18.1.
18.2.

1)

Odborné konzultácie, vypracovanie projektov a stratégií investovania, resp. ďalších
špecializovaných analytických podkladov z oblasti slovenského kapitálového trhu a
zahraničných kapitálových trhov pre klientov.
Vypracovanie pravidelných analýz slovenského kapitálového trhu, zahraničných
kapitálových trhov, resp. ďalších analytických podkladov pre klientov.

Informatívna cena
v Sk*

Cena
podľa dohody,
min. 33,193 € / hodina 1)
16,60 až 66,39 € /
strana A4 1)

podľa dohody,
min. 1 000,- Sk / hodina
1)

500 až 2 000,- Sk /
strana A4 1)

Poznámka:
1) Ceny sa zyšujú o 19% DPH.

19. Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu
19.1.
19.2.
19.3.

1)

Analýzy akciových spoločností
Analýzy odvetví
Analýzy akciových spoločností a analýzy odvetví spolu.
Po uhradení ceny služby bude klientovi oznámené heslo, ktoré mu sprístupní príslušnú
časť analýz na obdobie šiestich mesiacov.

Informatívna cena
v Sk*

Cena
49,79 € 1)
33,19 € 1)

1 500,- Sk 1)
1 000,- Sk 1)

66,39 € 1)

2 000,- Sk 1)

Poznámka:
1) Ceny sa zyšujú o 19% DPH.

20. Ostatné služby

20.1.

20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.5.1.
20.5.2.
20.5.3.
20.5.4.
20.5.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.

Poskytovanie správ o záležitostiach, týkajúcich sa klienta súdu vrátane notára ako
súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania 1), pre účely súdneho
exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného zákona 1), pre potreby
správcu alebo predbežného správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní podľa
osobitného zákona 1) audítorom pri činnosti stanovenej zákonom o bankách alebo
osobitným zákonom ide o náhradu nákladov, ktoré vznikli VÚB, a.s. pri poskytovaní
informácií o záležitostiach klienta,
v súlade s § 92 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách.
Osobitné potvrdenie o vykonanej platbe
Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu. Odplata sa neúčtuje daňovému úradu
(výpisy z účtov atď.)
Zahraničné operácie za neoprávnené reklamácie, týkajúce sa postupov vykonávaných v
zahraničnej mene, staršie ako tri mesiace
Za telefaxové služby za stranu: 3)
- v rámci Európy
- ostatné krajiny vrátane zámoria
- v rámci Slovenska
- za prvú stranu
- za každú ďalšiu stranu
Za swiftové služby, za správu 3)
Kompenzácia administratívnych nákladov za poskytovanie obchodných informácií za
každých 15 min., a to i začatých, ručnej práce 3)
Kuriérska služba 3)
Sankčný poplatok v prípade nerealizovania oznámeného výberu hotovosti nad
33 193,92 € / 1 000 000,- Sk v požadovanom termíne
Poplatok za vedenie exekúcie, súdneho rozhodnutia na účte klienta

Informatívna cena
v Sk*

Cena

16,60 € 2)

500,- Sk 2)

0,50 €

15,- Sk

0,17 € / strana

5,- Sk / strana

26,56 €

800,- Sk

2,79 € 2)
4,65 € 2)

84,- Sk 2)
140,- Sk 2)

1,19 € 2)
0,80 € 2)
3,32 € 2)

36,- Sk 2)
24,- Sk 2)
100,- Sk 2)

3,32 € 2)

100,- Sk 2)

skutočné náklady
vrátane DPH na vstupe
1 ‰ zo sumy
oznámeného výberu
16,60 € 4)

skutočné náklady
vrátane DPH na vstupe
1 ‰ zo sumy
oznámeného výberu
500,- Sk 4)

Poznámka:
1) Ide o náhradu nákladov, ktoré vznikli VÚB, a.s., pri poskytovaní informácií o záležitostiach klienta, v súlade s § 92 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách.
2) Cena sa zvyšuje o 19 % DPH.
3) Odplata/poplatok sa zvyšuje o 19 % DPH len v prípade, že sa tieto služby využívajú pri operáciách, pri ktorých sa DPH účtuje. Ak sa poskytujú s hlavnou službou/činnosťou, ktorá je od DPH
oslobodená, resp. nepodlieha DPH, sú tieto poplatky od DPH oslobodené.

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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4) Účtuje sa automaticky pri doručení príkazu na začatie exekúcie, súdneho rozhodnutia.

21. Sprostredkovaný predaj individuálneho poistenia
Životné poistenie, Cestovné poistenie, Povinné zmluvné poistenie
.
O jednotlivých druhoch poistenia budete informovaní na všetkých obchodných miestach VÚB, a.s. Cena je stanovená individuálne v závislosti od zvoleného
poistného krytia..

22. Podielové fondy VÚB Asset Management
Vstupné poplatky
*

Hodnota celkovej investície / Hodnota celkovej investície prepočítaná konverzným kurzom

Vstupné poplatky 1)

Peňažný Eurový fond
od
od
od
nad

do
3000,00 € (vrátane) do
15 000,00 € (vrátane) do
30 000,00 € (vrátane) do
150 000,00 € (vrátane)

3000,00 €
15 000,00 €
30 000,00 €
150 000,00 €

/
/ od
90 378,- Sk (vrátane)
/ od
451 890,- Sk (vrátane)
/ od
903 780,- Sk (vrátane)
/ nad 4 518 900,- Sk (vrátane)

do
do
do
do

90 378,- Sk
451 890,- Sk
903 780,- Sk
4 518 900,- Sk

0,25 %
0,20 %
0,15 %
0,10 %
0,05 %

3000,00 €
15 000,00 €
30 000,00 €
150 000,00 €

/
/ od
90 378,- Sk (vrátane)
/ od
451 890,- Sk (vrátane)
/ od
903 780,- Sk (vrátane)
/ nad 4 518 900,- Sk (vrátane)

do
do
do
do

90 378,- Sk
451 890,- Sk
903 780,- Sk
4 518 900,- Sk

0,50 %
0,40 %
0,30 %
0,20 %
0,10 %

3000,00 €
15 000,00 €
30 000,00 €
150 000,00 €

/
/ od
90 378,- Sk (vrátane)
/ od
451 890,- Sk (vrátane)
/ od
903 780,- Sk (vrátane)
/ nad 4 518 900,- Sk (vrátane)

do
do
do
do

90 378,- Sk
451 890,- Sk
903 780,- Sk
4 518 900,- Sk

3,30 %
2,60 %
2,00 %
1,20 %
0,50 %

do
do
do
do

90 378,- Sk
451 890,- Sk
903 780,- Sk
4 518 900,- Sk

1,50 %
1,10 %
0,80 %
0,50 %
0,20 %

Konzervatívne Portfólio
od
od
od
nad

do
3000,00 € (vrátane) do
15 000,00 € (vrátane) do
30 000,00 € (vrátane) do
150 000,00 € (vrátane)

Vyvážený Rastový fond
od
od
od
nad

do
3000,00 € (vrátane) do
15 000,00 € (vrátane) do
30 000,00 € (vrátane) do
150 000,00 € (vrátane)

Dlhopisový Konvergentný fond, Dynamické Portfólio
do
3000,00 €
/
od
3000,00 € (vrátane) do
15 000,00 €
/ od
90 378,- Sk (vrátane)
od
15 000,00 € (vrátane) do
30 000,00 €
/ od
451 890,- Sk (vrátane)
od
30 000,00 € (vrátane) do
150 000,00 €
/ od
903 780,- Sk (vrátane)
nad 150 000,00 € (vrátane)
/ nad 4 518 900,- Sk (vrátane)

Pri investovaní do podielových fondov prostredníctvom Internet bankingu / Internet bankingu Plus sa poskytuje zľava na vstupné poplatky vo výške 50 % zo
vstupných poplatkov daného fondu.

Výstupné poplatky
Z Peňažného Eurového fondu
Z ostatných fondov

0,00 %
do 1 roka
po 1 roku

0,80 %
0,00 %

Poplatky za presun
Z Peňažného Eurového fondu
Z ostatných fondov do Peňažného Eurového fondu
Z ostatných fondov do iného ako Peňažného Eurového fondu

rozdiel vstupných poplatkov
vo výške výstupného poplatku
vo výške výstupného poplatku, minimálne 0,20 %

Pri realizácii presunu medzi podielovými fondami VÚB AM prostredníctvom služby Internet banking/Internet banking Plus sa poskytuje zľava na poplatok za
presun vo výške 50 % zo štandardného poplatku za presun medzi vybranými fondami.
Poznámka:
1) Výška vstupného poplatku závisí od hodnoty celkovej investície. Hodnota celkovej investície sa rovná súčtu investovanej sumy a aktuálnej hodnoty doteraz vlastnených podielových listov
ktoréhokoľvek podielového fondu VÚB AM, vypočítanej podľa poslednej známej ceny v deň investície.

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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VÚB AM Sporenie
Vstupné poplatky
Výstupné poplatky
Poplatok za porušenie Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia

0%
0%
4%

Upozornenie:
S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne
investovanej sumy.
Štatúty, predajné prospekty a zjednodušené predajné prospekty sú k dispozícii na všetkých predajných miestach, v pobočkách VÚB, a.s., a v sídle
spoločnosti.
V súlade so schválenými štatútmi môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi, ktoré sú uvedené
v štatútoch jednotlivých fondov, prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty.

23. Zahraničné podielové fondy
Vstupné poplatky
Dlhopisové fondy
Zaistené fondy
Zmiešané fondy
Akciové fondy

1,50 %
1,50 %
3,30 %
3,30 %

Výstupné poplatky
Zo všetkých fondov

do 1 roka
po 1 roku

0,00 %
0,00 %

Upozornenie:
S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne
investovanej sumy.
Predajné prospekty sú k dispozícii na všetkých predajných miestach, v pobočkách VÚB, a.s. a na internetovej stránke www.vub.sk.

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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III. Ceny služieb privátneho bankovníctva
1. Portfólio z podielových fondov

1)

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Poplatok za vedenie evidencie Privátneho bankovníctva
(zahŕňa otvorenie a vedenie osobitných korunových a devízových účtov, vypracovanie
a zasielanie informácií o štruktúre a vývoji spravovaného majetku dvakrát ročne)
Ďalšie poplatky:
- poskytovanie služieb privátneho bankovníctva (zahŕňa všeobecné poradenstvo na
základe rizikového profilu a úpravy podľa preferencií klientov, realizácia transakcií
a produktov na peňažnom a devízovom trhu, nákupy/predaje/presuny v podielových
fondoch v zmysle Obchodných podmienok k Zmluve o službách privátneho bankovníctva)
Podielové fondy VÚB AM
- vstupné poplatky
- výstupné poplatky
- presun medzi podielovými fondmi

1.4.

Podielové fondy zo skupiny Banca Intesa a Crédit Agricole AM

1.1.

1.2.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.6.
1.7.

-

vstupné poplatky

- výstupné poplatky
- presun medzi podielovými fondmi
Štruktúrovaný vklad – vstupný poplatok
Vyhotovenie informácie v rozsahu polročnej správy na požiadanie klienta
Za iné služby poskytované bankou, osobitne neuvedené v Cenníku, za každých 15 min., a
to aj začatých, ručnej práce

Informatívna cena
v Sk*

Cena
16,60 € / mesiac
(splatný štvrťročne) 2)

500,- Sk / mesiac
(splatný štvrťročne) 2)

zľava do 100 % 3)

zľava do 100 % 3)

zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľavy z ceny podľa
predajného prospektu
podielového fondu
zľava do 50 %, min.
9,96 €, resp. ekv.
v cudzej mene
podľa prospektu
podľa prospektu
zľava do 100 % 3)
33,19 € / správa

zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľavy z ceny podľa
predajného prospektu
podielového fondu
zľava do 50 %, min.
300,- Sk, resp. ekv.
v cudzej mene
podľa prospektu
podľa prospektu
zľava do 100 % 3)
1 000,- Sk / správa

3,319 € 5)

100,- Sk 5)

Poznámka:
1) Uvedené poplatky nezahŕňajú náklady a výlohy tretích strán, o ktoré môže byť zúčtovaná suma poplatkov zvýšená.
2) Poplatky sú účtované aj za každý začatý mesiac.
3) Zo štandardnej ceny tejto služby uvedenej v aktuálnom Cenníku pre občanov.
4) Poplatky sa zvyšujú o DPH 19 %, pri položke
5) Len v prípade, že sa táto služba využíva pri operáciách, pri ktorých sa DPH účtuje.

2. Individuálne portfólio

1)

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Poplatok za vedenie evidencie Privátneho bankovníctva
(zahŕňa otvorenie a vedenie osobitných korunových a devízových účtov, vypracovanie
a zasielanie informácií o štruktúre a vývoji spravovaného majetku dvakrát ročne)
Odplata za správu Individuálneho portfólia: podľa celkovej čistej hodnoty aktív:
do
331 939,19 € / 10 000 000,- Sk,
resp. ekv. v CM
nad
331 939,19 € / 10 000 000,- Sk,
resp. ekv. v CM
nad
1 659 695,94 € / 50 000 000,- Sk,
resp. ekv. v CM
Ďalšie poplatky:
- poskytovanie služieb privátneho bankovníctva (služba zahŕňa všeobecné poradenstvo na
základe rizikového profilu a úpravy podľa preferencií klientov, realizácia transakcií
a produktov na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu, nákupy/predaje/presuny
v podielových fondoch v zmysle Obchodných podmienok k Zmluve o službách privátneho
bankovníctva, obhospodarovanie majetkových účtov cenných papierov, inkasovanie
výnosov zo zahraničných cenných papierov, výnosov z cenných papierov emitovaných
bankou a zo štátnych dlhopisov)
Podielové fondy VÚB AM
- vstupné poplatky
- výstupné poplatky
- presun medzi podielovými fondmi

2.5.

Podielové fondy zo skupiny Banca Intesa a Crédit Agricole AM

2.1.

2.2.

2.3.

2.5.1.

-

vstupné poplatky

2.5.2.
2.5.3.

-

výstupné poplatky
presun medzi podielovými fondmi

2.6.

Iné fondy

2.7.
2.8.
2.9.

Štruktúrovaný vklad Garantovaný vklad – vstupný poplatok
Kúpa a predaj cenných papierov, obstaranie prevodu zahraničných CP
Vedenie majetkového účtu člena Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP)

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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Cena

Informatívna cena
v Sk*

16,60 € / mesiac
(splatný štvrťročne) 2)

500,- Sk / mesiac
(splatný štvrťročne) 2)

v % p. a. na základe
dohody (splatná
štvrťročne) 4)

v % p. a. na základe
dohody (splatná
štvrťročne) 4)

zľava do 100 % 3)

zľava do 100 % 3)

zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľavy z ceny podľa
predajného prospektu
podielového fondu
zľava do 100 %,
min. 9,96 € resp. ekv.
v cudzej mene
podľa prospektu
zľava do 50 %
podľa predajného
prospektu podielového
fondu
zľava do 100 % 3)
zľava do 40 % 3)

zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľavy z ceny podľa
predajného prospektu
podielového fondu
zľava do 100 %,
min. 300,- Sk resp. ekv.
v cudzej mene
podľa prospektu
zľava do 50 %
podľa predajného
prospektu podielového
fondu
zľava do 100 % 3)
zľava do 40 % 3)

2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

-

2.10.

Prechod CP

2.11

Prevody CP

2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.

1,66 € + 0,03 € za cenný
papier (plus DPH)

-

odplatný prevod cenných papierov prostredníctvom Burzy cenných papierov v
Bratislave (BCPB) bez finančného vyrovnania, s finančným vyrovnaním

-

odplatný prevod cenných papierov priamo cez CDCP bez finančného vyrovnania
prevod cenných papierov vydaných podľa zákona č.594/2003 Z. z. o kolektívnom
investovaní
prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania, ak na strane nadobúdateľa
aj prevodcu je ten istý člen a klientsky účet

-

2.11.4.

zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)

otvorenie účtu
zmena údajov na účte majiteľa
zrušenie účtu

2.11.5.

-

odplatný prevod cenných papierov priamo cez CDCP s finančným vyrovnaním

2.11.6.

-

prevod cenných papierov zo starej evidencie bez zmeny majiteľa CP

2.11.7.

-

bezodplatný prevod cenných papierov na základe darovacej zmluvy

2.11.8.
2.12.
2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.
2.12.5.

- oprava inštrukcie
Iné služby
Zaregistrovanie pozastavenia práva nakladať s CP
Zrušenie pozastavenia práva nakladať s CP
Zmenový výpis z účtu majiteľa v evidencii VÚB, a.s., ako člena centrálneho depozitára nad
rámec dohodnutý v Zmluve o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena
centrálneho depozitára (Zmluva)
Stavový výpis z účtu majiteľa v evidencii VÚB, a.s., ako člena centrálneho depozitára nad
rámec dohodnutý v Zmluve
Registrácia záložného práva do registra záložných práv CDCP

2.12.5.1.

do 3 319 391,89 €
3 319 391,90 € do 16 596 959,44 €

/

do

100 000 000,- Sk

/ od

100 000 000,- Sk do

500 000 000,- Sk

/ nad

500 000 000,- Sk

2.12.5.2.

od

2.12.5.3.

nad 16 596 959,44 €

2.12.6.

Registrácia zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie CDCP

2.12.6.1.

do 3 319 391,89 €

do

100 000 000,- Sk

/ od

100 000 000,- Sk do

500 000 000,- Sk

/ nad

500 000 000,- Sk

2.12.6.2.

od

2.12.6.3.

nad 16 596 959,44 €

2.12.7.
2.13.

Ďalšie služby CDCP
Vyhotovenie informácie v rozsahu polročnej správy na požiadanie klienta
Kompenzácia administratívnych nákladov za poskytovanie obchodných informácií za
každých 15 min., a to i začatých, ručnej práce4)

2.14.

3 319 391,90 € do 16 596 959,44 €

/

0,08 % z objemu
obchodu,
min. 5,08 €,
max. 342,59 € 5)
min 5,74 € 5)

0,08 % z objemu
obchodu,
min. 153,- Sk,
max. 10 321,- Sk 5)
min 173, -Sk 5)

2,16 € 5)

65,- Sk 5)

0,66 € 5)

20,- Sk 5)

0,06 % z objemu
obchodu,
min. 3,32 €,
max. 169,29 € 5)
(plus DPH)
spoplatňuje sa ako
prevod CP
min. 5,74 €,
max. 10,66 € 5)
zľava do100 % 3)

0,06 % z objemu
obchodu,
min. 100,- Sk,
max. 5 100,- Sk 5)
(plus DPH)
spoplatňuje sa ako
prevod CP
min. 173,- Sk,
max. 321,- Sk 5)
zľava do100 % 3)

3,32 € 6) (plus DPH)
3,32 € 6) (plus DPH)

100,- Sk 6) (plus DPH)
100,- Sk 6) (plus DPH)

zľava do100 % 3)

zľava do100 % 3)

zľava do 100 % 3)

zľava do100 % 3)

6,64 € + 0,01 %, max.
338,58 €
338,58 € + 0,0075 %,
max. 1 334,40 €
1 334,40 € + 0,005 %,
max. 1 659,70 €

200,- Sk + 0,01 %, max.
10 200,- Sk
10 200,- Sk + 0,0075 %,
max. 40 200,- Sk
40 200,- Sk + 0,005 %,
max. 50 000,- Sk

6,64 €+ 0,01 %, max.
338,58 €
338,58 € + 0,0075 %,
max. 1 334,40 €
1 334,40 € + 0,005 %,
max. 1 659,70 €
spoplatnené individuálne
33,19 € / správa

200,- Sk + 0,01 %, max.
10 200,- Sk
10 200,- Sk + 0,0075 %,
max. 40 200,- Sk
40 200,- Sk + 0,005 %,
max. 50 000,- Sk
spoplatnené individuálne
1 000,- Sk / správa

3,319 € 5)

100,- Sk 5)

Poznámka:
1) Uvedené poplatky nezahŕňajú náklady a výlohy tretích strán, o ktoré môže byť zúčtovaná suma poplatkov zvýšená.
2) Poplatky sú účtované aj za každý začatý mesiac.
3) Zo štandardnej ceny tejto služby uvedenej v aktuálnom Cenníku pre občanov.
4) Poplatky sa zvyšujú o DPH 19 %.
5) Platia sa len skutočné náklady tretím stranám (BCPB alebo CDCP, príp. zahraničnému obchodníkovi, resp. zúčtovaciemu centru) vrátane DPH (pozn. (plus DPH)).

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
zľava do 100 % 3)
50,- Sk + 0,80 Sk
za cenný papier (plus
DPH)

IV. Ceny produktov a služieb, ktoré VÚB, a.s., v súčasnosti už nepredáva
VÚBasic

Informatívna cena
v Sk*

Cena

Cena konta za mesiac:
(platí aj pre balík služieb Štandard)

1,89 €

57,- Sk

V cene konta je zahrnuté:
- vedenie bežného účtu v €,
- zasielanie výpisu z tohto účtu mesačne poštou v rámci SR k ultimu mesiaca (štvrťroka, polroka, roka),
- výpis z tohto účtu elektronicky cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma 2)
- zadanie a zmena trvalých príkazov a povolení na inkaso,
- obnova jednej platobnej karty VISA Electron alebo Maestro pre majiteľa konta,
- prístup k informatívnemu zostatku účtu cez bankomat prostredníctvom platobnej karty,
- prevod prostriedkov cez vybrané bankomaty prostredníctvom platobnej karty,
- zriadenie a vedenie služby KONTAKT,
- poskytnutie povoleného prečerpania na účte 1).
Poplatky za produkty a služby mimo balíka VÚBasic sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s., pre jednotlivé produkty a služby.
Poznámka:
1) Po splnení kritérií stanovených bankou.
2) Platí pre vygenerovaný výpis k ultimu mesiaca za posledných 6 kalendárnych mesiacov, platí od 1.12.2009

VÚBasic Plus

Informatívna cena
v Sk*

Cena

Cena konta za mesiac
(platí aj pre balík služieb Nadštandard, Rodinný balík, Rodinný balík Extra)

2,89 €

87,- Sk

V cene konta je zahrnuté:
- vedenie bežného účtu v €,
- zasielanie výpisu z tohto účtu mesačne poštou v rámci SR k ultimu mesiaca (štvrťroka, polroka, roka),
- výpis z tohto účtu elektronicky cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma 2)
- zadanie a zmena trvalých príkazov a povolení na inkaso,
- obnova jednej platobnej karty VISA Electron alebo Maestro pre majiteľa konta,
- prístup k informatívnemu zostatku účtu cez bankomat prostredníctvom platobnej karty,
- prevod prostriedkov cez vybrané bankomaty prostredníctvom platobnej karty,
- zriadenie a vedenie služby KONTAKT, Internet banking, Mobil banking,
- poskytnutie povoleného prečerpania na účte 1).
Poplatky za produkty a služby mimo balíka VÚBasic Plus sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s., pre jednotlivé produkty a služby.
Poznámka:
1) Po splnení kritérií stanovených bankou.
2) Platí pre vygenerovaný výpis k ultimu mesiaca za posledných 6 kalendárnych mesiacov, platí od 1.12.2009

VÚBenefit, VÚB Family
Cena konta za mesiac
(platí aj pre balík služieb VIP)

Informatívna cena
v Sk *

Cena
6,21 €

V cene konta je zahrnuté:
- vedenie osobného konta v €,
- vedenie Master konta v € (sporiaci účet),
- zasielanie výpisu mesačne poštou v rámci SR k ultimu mesiaca (štvrťroka, polroka, roka),
- výpis z tohto účtu elektronicky cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma 2)
- zadanie a zmena trvalých príkazov a povolení na inkaso,
- vydanie/obnova jedného štandardného balíka medzinárodných platobných kariet VISA Classic a MasterCard pre majiteľa konta,
- prístup k informatívnemu zostatku účtu cez bankomat prostredníctvom platobnej karty,
- prevod prostriedkov cez vybrané bankomaty prostredníctvom platobnej karty,
- zriadenie a vedenie služby KONTAKT, Internet banking, Mobil banking,
- poskytnutie povoleného prečerpania na účte 1).
a zároveň
v cene konta VÚBenefit je zahrnuté:
- vedenie Master konta v € (sporiaci účet),
- obnova jedného štandardného balíka medzinárodných platobných kariet VISA Classic a MasterCard pre majiteľa konta,
* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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187,- Sk

v cene konta VÚB Family je zahrnuté: 1)
obnova 2 platobných kariet VISA Electron alebo Maestro pre spolumajiteľov konta.
Poplatky za produkty a služby mimo balíka VÚBenefit, VÚB Family sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s., pre jednotlivé produkty a služby.
Poznámka:
1) Po splnení kritérií stanovených bankou.
2) Platí pre vygenerovaný výpis k ultimu mesiaca za posledných 6 kalendárnych mesiacov, platí od 1.12.2009

Debetné platobné karty

Cena

Informatívna cena
v Sk*

Neembosované karty
karta Maestro family pre osoby od 6 do 16 rokov s mesačným limitom

2,49 € / rok

75,- Sk / rok

Embosované karty
zlatá karta MasterCard (aj ako súčasť pôvodného zlatého balíka kariet)

82,98 € / rok

2 500,- Sk / rok

Kreditné platobné karty

Cena

Klasické a co-brandované kreditné karty
Vedenie kartového účtu
- revolvingová kreditná karta MasterCard Electronic a karta Viac MasterCard Electronic (len pre
zákazníkov spoločnosti T-Mobile)
- revolvingová kreditná karta MasterCard a karta Viac MasterCard (len pre zákazníkov
spoločnosti T-Mobile)

Hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou

3)

Vedenie úverového účtu a správa úveru 1)
Zmeny zmluvných podmienok zo strany klienta
Poplatok za mimoriadnu splátku (nevzťahuje sa na mimoriadne splátky do výšky 20 % výšky úveru,
dohodnuté priamo v úverovej zmluve)
Predčasné splatenie úveru (nevzťahuje sa na predčasné splatenie do 1 mesiaca po uplynutí doby
fixácie úrokovej sadzby2))

Informatívna cena
v Sk*

13,28 € / rok

400,- Sk / rok

26,56 € / rok

800,- Sk / rok

Cena
3€
120 €
4 % z výšky
mimoriadnej splátky,
min. 150 €
4 % z predčasne
splatenej čiastky, min.
150 €

Informatívna cena
v Sk*
90,38 Sk
3 615,12 Sk
4 % z výšky
mimoriadnej splátky,
min. 4 518,90 Sk
4 % z predčasne
splatenej čiastky, min.
4 518,90 Sk

Poznámka:
1) Poplatok sa účtuje mesačne, od prvej anuitnej sprátky, resp. splátky úroku, až do splatenia úveru, spolu so splátkou.
2) Žiadosť o predčasné splatenie úveru musí klient podať osobne v pobočke banky najneskôr do 15. dňa mesiaca, od ktorého platí nová úroková sadzba.
3) Úvery schválené v € do 31.12.2008.

Ďalšie služby, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto kapitole, sú spoplatňované podľa ďalších častí platného Cenníka VÚB, a.s..

* Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
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