Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od 23. februára 2015 k Cenníku VÚB,
a.s. – Občania, platného od 1. februára 2015
Cenník VÚB, a.s. – Občania sa mení v nasledovných častiach:

1.1. Flexiúčet
V rozšírenej ponuke produktov na výber sa ruší komponent „Cestovné poistenie“ a zavádza sa
nový „vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od American Express.“
1. 1. Flexiúčet
Cena Flexiúčtu/mesiac
Počet základných produktov v účte

0
3,50€

1
4,00€

1¹)

2 až 3¹)

Cenové pásmo
2
3
3
4,50€ 5,00 €
5,00 €

4
7,00 €

5
9,00 €

4 až 6

0 až 11

0 až 11

7 až 11

0 až 11

Počet rozšírených produktov v účte
0
0
0
0
1
2
3 až 5
- pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku
- pre aktívnych klientov platí zvýhodnená úroková sadzba Flexiúčtu extra. 6)
- pri kontách v cene 5 €, 7 € a 9 € platí 100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie Flexiúčtu
pri splnení podmienky sumy vkladov a úverov spotrebného financovania v min. výške 20 000 € 5)
- pri kontách v cene 9 € platí 100% zľava z poplatku za prvý vklad v hotovosti a prvý výber v
hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta 10)
Rozšírená ponuka produktov na výber:
• debetná platobná karta VISA GOLD. Zlatá platobná karta v rámci Flexiúčtu môže byť zriadená na
majiteľa alebo inú oprávnenú osobu. Max. počet zlatých PK v rámci Flexiúčtu sú 2 karty
• vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu MasterCard Standard (pôvodne
MasterCard original+)/ MasterCard Gold 13)
• vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od American Express
• neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz,
automatický prevod alebo SEPA inkaso ,výber hotovosti z bankomatu VUB Banky
• neobmedzený počet poplatkov za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku (okrem
VÚB)
•

pobočkové operácie 12)

3.3. Ceny produktov a služieb, ktoré VÚB, a.s., v súčasnosti už nepredáva
V časti „Hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou“ sa upravuje výška poplatku za zmenu
zmluvných podmienok a mení sa výška poplatku za prvú upomienku.
Hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou 2)
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 sadzby1))
Upomienka o nezaplatení dlžnej sumy (účtuje sa pri odoslaní upomienky) 3)
- prvá upomienka
- druhá upomienka 4)
Poznámka:

Cena
150,00 €
5% z výšky mimoriadnej splátky,
min.166,00 €
5% z predčasne splatenej čiastky,
min. 166,00 €
1,00 €
40,00 €

1. Žiadosť o predčasné splatenie musí klient podať osobne v pobočke banky najneskôr do 15.dňa nasledujúceho
mesiaca, v ktorom vstúpila do platnosti nová úroková sadzba pre fixované obdobie.
2. Úvery schválené v € do 31.12.2008.
3. Cena je stanovená pri nesplácaní splátok úveru podľa zmluvných podmienok.
4. Najviac do výšky ustanovenej podľa platných právnych predpisov.

V časti Flexiúčet sa v rámci rozšírenej ponuky produktov na výber dopĺňa „Cestovné poistenie“,
ktoré sa od 23.2.2015 v rámci Flexiúčtu nepredáva.
Flexiúčet
PRODUKTY Z ROZŠÍRENEJ PONUKY NA VÝBER V RÁMCI FLEXIÚČTU NA DOBEH, KTORÉ SA OD 23.2.2015
NEPREDÁVAJÚ:
- cestovné poistenie

