Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť od 13. septembra 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
Doplnenie nového komponentu do rozšírenej ponuky produktov na výber.

1. 1. Flexiúčet
Cena Flexiúčtu/mesiac

0
3,50 €

1

Cenové pásmo
3
3

2

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

•

neobmedzený počet poplatkov za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku (okrem VÚB)

•

pobočkové operácie 12)

Poplatky za produkty a služby mimo balíka Flexiúčtu sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB, a.s., pre jednotlivé produkty a služby.
Poznámky:
1. Vybraní aktívni klienti Triangel a Quatro, min. 3 pohyby mesačne na Flexiúčte a súčasne min. mzda vo výške 130 €, majú vedenie účtu bezplatné.
12. Produkt pobočkové operácie zahŕňa: poplatky za vklady hotovosti na účet s týmto produktom (mince € do 200ks a bankovky); výbery hotovosti z účtu
na pokladnici obchodného miesta; zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu, automatického prevodu, SEPA inkasa, blokácie a rezervy v pobočke;
zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB, a.s. v pobočke.

1.2. Účty pre mladých
Ruší sa poznámka č. 5, upravuje sa text a číslovanie poznámok.
1.2. Účty pre mladých
Vek klienta
Cena konta za mesiac
S platobnou kartou VISA EURO<26 v cene konta – na dobeh 1), 2),
3), 4)

Start konto
Študent 10) / Neštudent

11)

Start Junior

Start
Generation

(15-24)

(8-14)

(25-26)

0 € / 1,50 €

0,00 €

1,00 €

0,85 € / 2,35 €

−

1,85 €

Poznámky:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

V rámci Účtov pre mladých môže byť zriadená iba jedna platobná karta, t.j. VISA Classic, VISA Inspire alebo VISA EURO < 26. Platobná karta VISA
EURO<26 je produktom v rámci Start konta/Start Generation na dobeh.
V mesačnom poplatku za Start konto/Start Generation s platobnou kartou VISA EURO<26 v cene konta / na dobeh je zahrnutá alikvótna časť
členského príspevku za licenciu EURO < 26 - aktuálna výška príspevku je uvedená v bode 2.6.15. Vzniknutý rozdiel medzi sumárom zaplatených
alikvotných mesačných poplatkov a aktuálnou výškou príspevku slúži na úhradu nákladov banky, spojených s evidenciou, prípadne správou kartou.
Ak si klient zruší platobnú kartu VISA EURO < 26, ktorá bola vydaná v rámci Start konta/Start Generation na dobeh v priebehu platnosti platobnej
karty, bude mu zaúčtovaná alikvótna časť z aktuálneho členského príspevku za licenciu EURO < 26 za počet zostávajúcich kalendárnych dní do
ukončenia platnosti vyznačenej na karte.
Zvýhodnený poplatok za výber hotovosti z bankomatu v zahraničí. Platí aj pre Maestro/Visa Electron vydané do 10.4.2009 a pre MasterCard vydané
do 20.4.2012.
Produkt v rámci Start konta na dobeh, ktorý sa od 22.10.2010 nepredáva.
Majiteľ Start konta získava poistenie zdarma vždy na nasledujúci kalendárny mesiac po splnení stanovených podmienok. Suma príjmov na Start
konte minimálne 100 € a minimálne 6 pohybov počas sledovaného mesiaca.
Bližšie informácie o poistení získate vo Všeobecných poistných podmienkach a na obchodných miestach banky.
Na požiadanie v prípade zriadenia vybraných služieb Nonstop Bankingu.

9. Platí pre študenta na základe potvrdenia o štúdiu na strednej alebo vysokej škole.
10. Start Junior môže byť vedený len ako súčasť jedného Flexiúčtu rodičov.
11. Služba flexisporenie zaokrúhli nahor platbu kartou u obchodníka realizovanú každou debetnou platobnou kartou vydanou k Start generation 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 zriadenia služby flexisporenie k Start Generation je žiadosť klienta a vedenia sporiaceho účtu v € a aspoň
jednej debetnej platobnej karty v rámci daného Start Generation.
12. Realizácia transakcie bez účasti pracovníka VÚB, a.s.
13. V období od 1.12.2012 budú odpustené poplatky za vklady v hotovosti a rovnako aj vklady mincí na účty fyzických osôb vedené vo VÚB, a.s.

2.6. Debetné platobné karty
Zmena výšky poplatku 2.6.17 pre kartu VISA EURO<26, úprava textu v poznámkach č. 1 a č. 4.

2.6.

Debetné platobné
karty

VISA
Inspire

Neembosované karty
Maestro
VISA
Dobrý anjel,
11)
Inspire
Maestro,
Wave 2 Pay
VISA
11)
Electron

Embosované karty
Bratislavská
mestská
karta (BMK)

MasterCard
12)
, VISA
Classic

Zlatá
karta
VISA

VISA
EURO
< 26

2,00 €

2,00 €

2,00 €

1,20 €

2.6.17 Výber hotovosti platobnou kartou
* z bankomatu na
Slovensku (okrem
VÚB, a.s.) a v EUR
vo vybraných krajinách
Európy 5)

2,00 €

−

2,00 €

Poznámka:
1. Karta Maestro Dobrý Anjel sa vydáva len bezplatne v rámci Flexiúčtu a Senior konta. Pre poberateľov dôchodkových dávok, ktorí vlastnia bežný účet, je poplatok za
obnovu jednej debetnej platobnej karty VISA Electron pre majiteľa účtu 1,66 € / rok – platí iba pre existujúce platobné karty, vydané v minulosti k dôchodkovému kontu.
Platobné karty Maestro a VISA Electron sa vydávali do 23.9.2011.
2. V prípade zrušenia karty v priebehu spoplatňovaného cyklu, banka vráti pomernú časť poplatku za nevyužitý počet kalendárnych dní.
3. Účtuje sa sumárne na konci mesiaca
4. Rozpočítaný do mesačného poplatku za Start konto/Start Generation. Ak si klient zruší platobnú kartu VISA EURO<26 v priebehu platnosti platobnej karty, bude mu
zaúčtovaná zostávajúca alikvótna časť z aktuálneho ročného členského príspevku za licenciu EURO<26 za počet zostávajúcich kalendárnych dní do ukončenia platnosti
vyznačenej na karte. Platí len platobné karty VISA EURO<26 na dobeh.
5. Výber v € v nasledovných krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko,Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, 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.
6. Výber v inej mene ako v € v krajinách uvedených v poznámke 5) a výber v ostatných krajinách sveta.
7. Bezplatný výber v krajinách: Albánsko: Intesa Sanpaolo Bank Albania, Bosna a Hercegovina: Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina, Egypt: Bank of Alexandria,
Chorvátsko: PBZ, Maďarsko: CIB Bank, Rumunsko: Intesa Sanpaolo Bank, Rusko: Banca Intesa Russia, Slovinsko: Banka Koper, Srbsko: Banca Intesa Beograd,
Taliansko:Intesa Sanpaolo, Ukrajina: Pravex Bank.
8. Pre karty Visa Inspire Wave 2 Pay vydané do 31.3.2014 bezplatne.
9. Z dôvodov na strane klienta a na základe žiadosti klienta, najmä v prípade straty/krádeže karty, zmeny mena, priezviska/doplnenia titulu na karte, fyzického poškodenia
karty a pod
10. Na vybraných bankomatoch.
11. S účinnosťou od 24.9.2011 sa karta nepredáva.
12. S účinnosťou od 1.4.2014 sa karta nepredáva.

