Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť od 15. augusta 2014 k Cenníku VÚB,
a.s. – Občania, platného od 1. júna 2014
Cenník VÚB, a.s. – Občania sa mení v nasledovných častiach:

1.1. Flexiúčet
Zmena kreditnej karty v rámci rozšírenej ponuky produktov vo Flexiúčte.
1. 1. Flexiúčet

0

Cena Flexiúčtu/mesiac

3,50 €

1

2

Cenové pásmo
3
3

4

5

4,00 €

4,50 €

5,00 €

5,00 €

7,00 €

9,00 €

Počet základných produktov v účte

1¹)

2 až 3¹)

4 až 6

7 až 11

0 až 11

0 až 11

0 až 11

Počet rozšírených produktov v účte

0

0

0

0

1

2

3 až 5

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
cestovné poistenie
neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA
inkaso ,výber hotovosti z bankomatu VUB Banky
pobočkové operácie 12)

Poplatky za produkty a služby mimo balíka Flexiúčtu sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s., pre jednotlivé produkty a služby.

2.7. Kreditné platobné karty
Doplnenie novej kreditnej karty MasterCard Standard, zmena číslovania poznámok.

Nákupné
kreditné karty

Revolvingové kreditné karty
2.7.

Kreditné platobné karty

2.7.1.

Vedenie kartového účtu 5)

2.7.2.

Hlavná karta 4)

2.7.3.

Dodatková karta

MasterCard
1)
Standard

MasterCard
Gold

Blue od
American
Express

American
Express
Gold

Flexikarta

27,00 € / rok

37,00 € / rok

−

−

1,20 € / mesiac 2)

−

−

27,00 € / rok

133,00 € / rok

−

7,00 € / rok

7,00 € / rok

7,00 € / rok

50,00 € / rok

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

4. Ceny produktov a služieb, ktoré VÚB, a.s. už v súčasnosti nepredáva
Doplnenie kreditnej karty MasterCard original+
Kreditné platobné karty
Klasické a co-brandované kreditné karty
Vedenie kartového účtu
- revolvingová kreditná karta MasterCard original 1
- revolvingová kreditná karta AFS, Karta DôchodOK s aktívnou kreditnou funkciou (len pre klientov VÚB Generali
dss, a.s.) 2)
- revolvingová kreditná karta MasterCard original+ 2)

Cena

17,00 € / rok
27,00 € / rok
27,00 € / rok

Poznámka:
1.
Ostatné poplatky sú rovnaké ako pri kreditnej karte MasterCard Standard s výnimkou sms/e-mailových služieb, ktoré nie sú ku kreditnej karte MasterCard

2.

original poskytované.
Ostatné poplatky sú rovnaké ako pri kreditnej karte MasterCard Standard.

