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 Predstavenie VÚB banky 

 

 Špeciálna ponuka súkromných produktov a služieb pre členov 

 

 Špeciálna ponuka podnikateľských produktov a služieb pre členov 

 

 Kontakty 

 

Čo nás čaká? 
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 VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, 

ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Je aktuálnou 

držiteľkou ocenenia Najlepšia banka na Slovensku od magazínov Global 

Finance a  EMEA Finance ako aj ocenenia Banka s najlepšími službami 

privátneho bankovníctva na Slovensku od magazínu Euromoney.  

 

 Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 196 retailových 

pobočiek, 26 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka 

zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.  

 

 Jednou zo základných hodnôt VÚB banky je zodpovednosť. Zodpovedný 

prístup VÚB banky reprezentuje Nadácia VÚB, ktorá už 9 rokov podporuje 

filantropické projekty v oblasti charity, vzdelávania, umenia a športu.  

 

O banke 
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 Predstavenie VÚB banky 

 

 Špeciálna ponuka súkromných produktov a služieb pre členov 

 

 Špeciálna ponuka podnikateľských produktov a služieb pre členov 

 

 Kontakty 

 

Čo nás čaká? 
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Hľadáte účty, s ktorými si v pohodlí môžete užívať svoj život?  

 sú moderné a flexibilné 

 s ideálnym predvoleným obsahom 

 ich produkty a služby si kedykoľvek môžete vymeniť za iné a ľubovoľne ich kombinovať 

 účty, ktoré vás neobmedzujú pri bežnom počte transakcií 

 účty, ktoré vás odmeňujú za vernosť 

 

 

 

Byť aktívny sa oplatí. Využívajte aj iné produkty VÚB banky a získate zľavu. 

Ako získať zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu? 

 používajte 1 × mesačne Internet banking alebo Mobil banking 

 dosahujte súčet kreditných operácií minimálne: 300 € na VÚB účte a 800 € na VÚB účte 

Magnifica 

  využívajte niektorý z našich produktov:  spotrebný úver, hypotéka, kreditná karta, pravidelné 

sporenie,  depozitné produkty 

%    2 produkty = 50% zľava z poplatku za vedenie účtu 

      3 produkty = 100 % zľava  z poplatku za vedenie účtu% 

VÚB účty   

ODMENA ZA VERNOSŤ 
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Čo obsahujú naše nové VÚB účty?  

VÚB účet * 

debetná karta VISA Inspire 

mobilné platby 

/VISA Inspire Wave2Pay 

neobmedzený počet platieb kartou VISA Inspire 

neobmedzený počet výberov z bankomatov VÚB banky 

neobmedzený počet platieb cez trvalý príkaz 

automatický prevod 

SEPA inkaso 

jednorazové online platby 

SMS upozornenia 

o pohyboch na účte 

povolené prečerpanie** 

až 5 sporiacich účtov 

 

*  účet je v preddefinovanom tvare. Ak Vám preddefinované zloženie účtu nevyhovuje, poskladať si ho 

môžete   Vy sám. Vybrať si môžete 11 komponentov zo základnej ponuky a 1 z rozšírenej ponuky. 

** poskytované za podmienok stanovených bankou.  Viac informácií získate na www.vub.sk 
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Čo obsahujú naše nové VÚB účty?  

VÚB účet Magnifica * 

debetná karta VISA Inspire 

mobilné platby 

/VISA Inspire Wave2Pay 

neobmedzený počet platieb kartou VISA Inspire 

neobmedzený počet výberov z bankomatov všetkých bánk v SR 

neobmedzený počet platieb cez trvalý príkaz, 

automatický prevod, 

SEPA inkaso 

jednorazové online platby 

SMS upozornenia o pohyboch na účte 

povolené prečerpanie** 

až 5 sporiacich účtov 

bežné pobočkové operácie 

kreditná karta Blue od American Express® s cestovným poistením a odmenou 0,50 % z každej 

platby** 

*  účet je v preddefinovanom tvare. Ak Vám preddefinované zloženie účtu nevyhovuje, poskladať si ho 

môžete   Vy sám. Vybrať si môžete 11 komponentov zo základnej ponuky a 5 z rozšírenej ponuky. 

** poskytované za podmienok stanovených bankou.  Viac informácií získate na www.vub.sk 
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Viete o tom, aké je v súčasnosti jednoduché zmeniť starú banku za novú? 

 

Čo je to presun bežného účtu? 

 

 Je to presun bežného účtu v starej banke na Váš nový účet vo VÚB spolu s Vašimi 

pravidelnými platbami (trvalé príkazy, inkasa) 

 

  Ako to funguje? 

Výhody presunu Vášho účtu do VÚB banky 

 Presun účtu je jednoduchý  a bezpečný - nemusíte navštíviť svoju starú banku, presun 

vybavíme za Vás 

 Poplatok za notárske overenie podpisu na žiadosti Vám vrátime späť 

 Platíte len za to, čo skutočne využívate - účet u nás si poskladáte podľa Vašich vlastných 

predstáv, služby a produkty si môžete kedykoľvek bezplatne pridať alebo vymeniť za iné 

 

 

 

Navštívite  ktorúkoľvek 
pobočku VÚB banky, kde 
si otvoríte bežný účet 

• VÚB Vám ponuka účty  
presne podľa Vašich 
potrieb a predstáv 

Vyplníte žiadosť o 
presun účtu  

• Pracovníci pobočky Vám 
ochotne pomôžu pri 
jeho vypĺňaní 

Do starej banky 
nemusíte vôbec chodiť 

• Pokiaľ chcete, aby sme 
všetky náležitosti v starej 
banke vybavili za Vás, 
necháte si úradne overiť 
Váš podpis na žiadosti 
(u notára alebo na 
matrike) – poplatok za 
overenie  Vám 
samozrejme vrátime 

A je to hotové ! 

• Všetko vybavíme za 
Vás – zabezpečíme, aby 
bol presun účtu a 
platobného styku 
bezpečný a 
bezproblémový 
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Zlatá platobná karta 

Zlatá platobná karta VISA k Flexiúčtu   

 

• 100% zľava z poplatku na prvé tri roky * 

• denný limit od 2 400 do 5 000 € 

• akceptácia na Slovensku aj v zahraničí u obchodníkov prijímajúcich 
platobné karty prostredníctvom platobných terminálov, 

• možnosť okamžitého disponovania s prostriedkami na účte po realizácii vkladu 
na účet,  

• automatická obnova karty so zachovaním pôvodného PIN,  

• možnosť expresného vydania karty/PIN (prevzatie na tretí pracovný deň po 
prijatí žiadosti od 15:00 do 18:00 v Bratislave), 

• v prípade straty, krádeže karty možnosť okamžitej blokácie karty, 
zablokovaním klient stráca zodpovednosť za zneužitie karty,  

• možnosť prenosu PIN z inej debetnej platobnej karty držiteľa, možnosť zmeny 
PIN podľa vlastnej voľby 

* V prípade, že nie je v cene účtu 
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Potrebujete peniaze na krátkodobé financovanie? 

   Medzinárodná kreditná karta MasterCard Standard 

 

• 100% zľava z poplatku za vedenie kartového účtu na prvý rok* 

• úverový limit až do výšky 4 000 Eur 

• bezkontaktné platby vďaka technológii PayPass do výšky 20 EUR,  

• pri aktívnom využívaní karty (transakcie u obchodníkov nad 3 000 €) budete 
mať odpustený poplatok aj v ďalších rokoch 

• bezúročné obdobie až do 43 dní 

• mesačná splátka minimálne vo výške 5% z dlžnej sumy 

• možnosť poistenia schopnosti splácať úver ku kreditnej karte 

 

* V prípade, že nie je v cene účtu 
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Exkluzívne iba vo VÚB kreditné karty American Express 

Kreditná platobná karta American Express Gold 

• 100% zľava z poplatku na prvý rok 

• úverový limit až do výšky 20 000 € 

• bezúročné obdobie až do 50 dní 

• možnosť automatického inkasa 5% alebo 100%  

• členstvo Priority Pass  

• poistenie ochrany zakúpeného tovaru pre prípad straty alebo poškodenia 

• kompletný balík cestovného poistenia a asistenčných služieb (poistení sú aj členovia rodiny) 

• Home Assistance – exkluzívny balík služieb a poistení (poistenie dokumentov, kľúčov, zneužitie SIM 

karty,...) 

• bezplatné SMS/e-mail upozornenia a online prístup k účtu Moje karty 

• možnosť získať prídavnú kartu Blue bez poplatku 

Kreditná platobná karta Blue od American Express 

• 100% zľava z poplatku na prvý rok * 

• úverový limit až do výšky 9 000 € 

• bezúročné obdobie až do 50 dní 

• povinné automatické inkaso 5% z dlžnej sumy 

• program Cash-back, ktorý vráti 0,5% z hodnoty zakúpeného tovaru 

• balík poistení a asistenčných služieb od poisťovne Generali Slovensko (poistení sú aj 
členovia rodiny a 5 spolucestujúci) 

• bezplatné SMS/E-mail upozornenia a online prístup k účtu Moje karty 

* V prípade, že nie je v cene účtu. Viac informácií o kartách American Express, o ich ďalších výhodách a programe nájdete na 

http://www.americanexpress.com/slovakia/selects/.  

http://www.americanexpress.com/slovakia/selects/
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Potrebujete peniaze na strednodobé financovanie? 

Flexipôžičku u nás získate:     s 50% zľavou z poplatku za poskytnutie úveru* 

                so zníženou úrokovou sadzbou o 1% p.a.* 

• spotrebný úver na čokoľvek až do výšky 25 000 € 

• splatnosť 12 až 108 mesiacov 

• možnosť splatiť iné úvery 

Bezúčelová Flexipôžička  

• úver na kúpu nového alebo ojazdeného auta až do výšky 25 000 € 

• splatnosť od 12 do 84 mesiacov 

• možnosť refundovať už kúpené auto do 6 mesiacov  

• možnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie priamo vo VÚB 

Flexipôžička na kúpu auta 

• úver na výdavky spojené s bývaním až do výšky 25 000 € 

• splatnosť od 12 do 108 mesiacov 

• bez potreby zabezpečenia nehnuteľnosťou 

• možnosť refundácie prostriedkov do 6 mesiacov od čerpania 

Flexipôžička na bývanie 

* Zníženie úrokovej sadzby a zľava z poplatku sa nevzťahuje na VUB pôžičku s odmenou za vernosť  
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Potrebujete peniaze na strednodobé financovanie? 

 PRINCÍP Balíkovej flexipôžičky 

-       ponúkame Vám možnosť vybrať si k flexipôžičke voliteľné služby, ktoré znamenajú pre Vás určitý 

benefit, tzv. balíková flexipôžička. Máte tak možnosť sám ovplyvníť výšku výslednej úrokovej sadzby 

alebo získať ďalšie výhody. 

1. Voliteľné služby, ktoré majú vplyv na výšku úrokovej sadzby:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Voliteľné služby, ktoré nemajú vplyv na výšku úrokovej sadzby: 

 Flexibilita 

 Šťastný mesiac 

 Kombinácia účelovej a bezúčelovej časti pri FP na bývanie 

Voliteľná služba 

Zriadenie VÚB účtu 

Zasielanie príjmu na VÚB účet  

Poistenie úveru dlžník / spoludlžník  

a ďalšie 
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Potrebujete peniaze na dlhodobé financovanie? 

Flexihypotéka 

• 100 % zľava  z poplatku za poskytnutie úveru 

• účelová na financovanie investícií do nehnuteľností alebo aj na splatenie hypotéky 
v inej banke 

• bezúčelová (americká) na čokoľvek 

• interné ocenenie zakladanej nehnuteľnosti bankou 

• mimoriadne ročné splátky vo výške 20% z poskytnutej výšky úveru bez poplatku 

• predčasné splatenie úveru bez poplatku pri ukončení fixácie úrokovej sadzby  

 

Zelená Flexihypotéka 

• nová voliteľná služba pri balíkovej Flexihypotéke 

• určená pre účelovú Flexihypotéku na bývanie 

• podporuje nízkoenergetické zdroje, využitie obnoviteľnej energie alebo 

technologické inovácie podporujúce inovatívne zelené technológie pri 

výstavbe/ rekonštrukcií nehnuteľností 

• VÚB je prvou bankou, ktorá vám poskytne podporu vo forme benefitu 

/zvýhodnenia pri ekologických projektoch 
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Potrebujete peniaze na dlhodobé financovanie? 

• flexihypotéka, ku ktorej si môžete vybrať tzv. balíkové služby (voliteľné služby/produkty) 

• môže byť poskytnutá v rámci každej novej flexihypotéky (účelová/bezúčelová, refinančná, 
developerská) aj v prípade bez dokladovania príjmu 

• nie je možné ju pridať na existujúce úverové zmluvy 

Balíková Flexihypotéka 

• môžete si  ovplyvniť  svoju úrokovú sadzbu, t.j. ak si vyberie voliteľné služby  môžete 
získať zníženie úrokovej sadzby až o 0,5% 

• zľavu získavate už pri poskytnutí úveru, a to na celú dobu splatnosti úveru 

• umožňuje splácanie úveru inkasom z VÚB účtu 

• zahŕňa doplnkový poistný produkt, ktorý Vás ochráni v prípade nepredvídaných životných 
situácii 

VÝHODY Balíkovej Flexihypotéky 

• pravidelné zasielanie príjmu na VÚB  účet - pravidelné mesačné zasielanie príjmu/ov  
klienta od zamestnávateľa, resp. z podnikania alebo iných príjmov na VÚB účet, vo výške 
akceptovanej bankou 

• aktívne využívanie VÚB účtu 

• zmluvné poistenie úveru 

Voliteľné SLUŽBY so zľavami 
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Potrebujete peniaze na dlhodobé financovanie? 

 PRINCÍP Balíkovej flexihypotéky 

Služby a parametre flexihypotéky sú rozdelené do 3 skupín: 

1. Základné služby: služby alebo parametre, ktoré máte v hypotéke zdarma (neovplyvňujú ani úrokovú 

sadzbu ani poplatky na hypotékach) 

2. Voliteľné služby / produkty: máte možnosť si ich zvoliť sám a získať zľavu z úrokovej sadzby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Benefity: odmena za to, že ste aktívny - vo forme preplatenia poplatkov / nákladov 

 

Voliteľná služba 

Pravidelné zasielanie príjmu na VÚB účet 

Aktívne využívanie VÚB účtu 

Poistenie úveru (zmluvné) 
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Chcete dosiahnuť vyššie zhodnotenie Vašich úspor? 

Podielové fondy VÚB AM a fondy Generali a Eurizon  

 

• 50% zľava zo vstupných poplatkov (nevzťahuje sa na investovanie formou 
sporenia) 

• jednoduchý spôsob ako investovať na domácich a zahraničných kapitálových 
trhoch 

• máte možnosť výberu podielového fondu, ktorý najviac vyhovuje Vášmu 
investičnému profilu 

• máte možnosť investovať aj prostredníctvom Internet bankingu VÚB (ak 
máte u nás bežný účet a aktivovanú službu Internet banking) 

• máte možnosť kedykoľvek požiadať o odkúpenie podielových listov 

• 2x do roka bezplatné informácie o vývoji Vašej investície 
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Dôchodkové sporenie 

Ponúkame Vám služby v oblasti dôchodkového sporenia prostredníctvom našej spoločnosti  

silné európske prepojenie 

• dlhodobá spolupráca a vedúca pozícia na 
trhu bankopoistenia 

• efektívne zhodnotenie úspor na 
dôchodok 

• kvalifikované poradenstvo 
prostredníctvom licencovaných predajcov 
na pracoviskách VÚB banky 

• ľahká dostupnosť – 196 obchodných 
miest v SR 
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Dlhodobé sporenie 

• možnosť pravidelného investovania už od 15 Eur 

• možnosť mimoriadnych investícií do 1 000 eur mesačne 

• možnosť bezplatne zmeniť výšku pravidelnej investície (prostredníctvom 
zmeny trvalého príkazu) 

• dĺžka sporenia - 36 mesiacov 

• sporenie úplne bez poplatkov 

• možnosť pokračovať v sporení aj po uplynutí minimálnej doby sporenia za 
rovnakých podmienok 

• investovaním do podielového fondu VÚB AM Konzervatívne Portfólio  a  Active 
Magnifica (vyvážená stratégia), máte možnosť dosiahnuť vyšší výnos 
v období nízkych úrokových sadzieb 

• priemerovanie nákupných cien - znižuje sa riziko nesprávneho načasovania 
investície 

• sporenie na „veľké veci“ 

VUB AM Prémiové Sporenie 
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Zlatá kreditná karta 

Medzinárodná kreditná karta MasterCard World 

  

• bezkontaktné platby vďaka technológii PayPass do výšky 20 EUR 

• úverový limit až do výšky 20 000 € 

• bezúročné obdobie až do 43 dní, vzťahuje sa len na bezhotovostné platby 

• možnosť automatického inkasa 5% alebo 100%  

• Fee waiver – odmena za platby - za používanie karty môže klient získať až 
100% zľavu z mesačného poplatku 

• Peňažný bonus “Money Back” 1% - za každý nákup uskutočnený  kreditnou 
kartou MasterCard World, vrátime späť 1 % z hodnoty nákupu 

• Dodatkové karty – ku karte MC World je možné zriadiť bezplatne až 3 
dodatkové karty, ktoré čerpajú spoločný limit s hlavnou kartou a na 
platby nimi je tiež uplatňovaný Peňažný bonus Money back vo výške 1 % 

• balík poistení v cene karty (turistické poistenie, poistenie ochrany tovaru, 
poistenie rozšírenej záruky, poistenie zneužitia bezkontaktných platieb do 
sumy 100 eur) 

• bezplatné zasielanie informácií o autorizovaných platbách, úhrade, výpise ku 
kartovému účtu, nových produktoch a službách 
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Nové debetné karty 

VISA Inspire Wave 2 Pay 

  

VISA Inspire Wave 2 Pay je neembosovaná debetná platobná karta 
vo forme nálepky viazaná na účet klienta v banke. Držiteľovi umožňuje 
bezhotovostné platby za tovar a služby do výšky denného limitu. 

• Benefity : 

• platby nálepkou v SR a v zahraničí bez poplatku  

• koniec vyberania peňaženky, platobnej karty alebo peňazí  

• bezkontaktné platby payWave môžu byť realizované do výšky 20 € v 
rámci SR bez nutnosti zadávania PIN kódu a podpisu (v zahraničí 
môže byť aj iný limit) 

• Použitie nálepky: 

• LEN na bezkontaktné platby payWave priložením nálepky k snímaču 
POS terminálu označeného logom VISA payWave  

• počet platieb je obmedzený na 10 použití denne  

• transakcie prostredníctvom bankomatov, cash advance, internetu ani 
telefónu nie sú možné   

• denný limit ku karte: 10 - 1000 EUR  

• viac informácií o používaní nálepky a bezkontaktnej platbe: 
www.vub.sk/inspire-wave2pay 
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Potrebujete peniaze na strednodobé financovanie? 

 

VÚB pôžička s odmenou za vernosť     

Odmeníme vašu vernosť 14 splátkami z pôžičky 

 
Výhodné podmienky získate: 

• so žiadosťou o bezúčelovú alebo refinančnú pôžičku  

• s výškou úveru nad 6 000 € a viac,  

• a súčasne s dobou splatnosti 9 rokov, tj. 108 mesiacov (pre iné splatnosti táto ponuka nie je platná) 

 
Benefity : 

Aj na pôžičke sa dá ušetriť. Zoberte si našu Pôžičku s odmenou za vernosť a pri riadnom splácaní vás  

odmeníme. Naspäť môžete získať až 5494 €.   
Získajte odmenu skôr než po 9 rokoch. Prvé 4 mesačné anuitné splátky už po 3 a pol roku. Zvyšných 10 

splátok na konci splatnosti úveru.  

 
• Ušetriť môžete až 4,13% z ročných nákladov na úver (RPMN) 

• Odmena, ktorú získajú naši verní klienti, reálne znižuje ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). 

 

Aké podmienky musíte splniť na to, aby ste odmenu na konci splatnosti získali? 

Počas celého obdobia splatnosti pôžičky: 

• Maximálne jedno omeškanie v splácaní úveru  

• Nepožiadate o mimoriadnu splátku  

• Úver nesplatíte predčasne  

• Otvoríte si inkasný účet vo VÚB, na ktorý vám bude vyplatená aj odmena  
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 Predstavenie VÚB banky 

 

 Špeciálna ponuka súkromných produktov a služieb pre členov 

 

 Špeciálna ponuka podnikateľských produktov a služieb pre členov 

 

 Kontakty 

 

Čo nás čaká? 
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Flexibiznis účet – zostavte si ho podľa vlastných potrieb 

 Dokáže sa prispôsobiť akémukoľvek typu podnikania 

 Služby je možné kedykoľvek pridať alebo vymeniť za iné 

 Možnosť zriadenia fondového účtu a sporiaceho účtu v Eur 

 Možnosť zahrnúť zľavu z provízie za EFT POS terminál 

 Najjednoduchšia cesta k finančným prostriedkom prostredníctvom Podnikateľskej úverovej linky 

 Prostredníctvom Internet bankingu prístup k účtu 24 hodín denne 

S Flexibiznis účtom získate: 

Účet 
 poplatky za prijaté platby v neobmedzenom    
množstve 
 zasielanie mesačného výpisu transakcií 
platobnou kartou 
 dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za 
transakcie realizované platobnou kartou 

 
 zadanie trvalých príkazov 
 zaslanie výpisu z účtu e-mailom 

 
 prevod prostriedkov cez vybrané 

bankomaty prostredníctvom 
platobnej karty 

 prístup k zostatku na účte 
prostredníctvom bankomatov 

Služby – bankomat 

Nonstop banking 

 

Debetné karty 

 
 zmena denného/mesačného limitu ku karte 
 znovuvydanie platobnej karty po strate, 
krádeži a poškodení 
 znovuvytlačenie PIN kódu 
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Flexibiznis účet – zostavte si ho podľa vlastných potrieb 

• otvorenie a vedenie bežného účtu v € 

• zasielanie výpisu z účtu poštou v SR 

• mesač. elektronický výpis a sumárny ročný výpis poštou 

• rôzne typy a počty poplatkov za pohyby na účte 

• poplatky za odoslané platby cez vybrané kanály Nonstop bankingu na účty v 
rámci VÚB banky realizované jednorazovo 

• kontokredit – povolené prečerpanie na bežnom účte* 

• jednorazové online platby 

• zasielanie SMS správ o pohyboch na účte 

• rôzne debetné a kreditné platobné karty 

• zľava z provízie za EFT POS terminál* 

• sporiaci účet pre výhodnejšie zúročenie prostriedkov 

• poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti vybranej poistenej osoby 

Vyberať a kombinovať môžete tieto produkty a služby 
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účet pre podnikateľov                        účet pre občanov         

flexibiznis účet    +   VÚB účet  

   = VÚB účet ZDARMA*  
 

 

* 2 v 1 = ak si u nás založíte flexibiznis účet, získate VÚB 

účet v cenovej úrovni 6 € so 100 % zľavou z mesačného 

paušálneho poplatku na jeden rok 
 

Špeciálne pre Vás ponuka 2 v 1 
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Môžu Vaši klienti platiť platobnou kartou? 

Moderný spôsob prijímania platieb  

prostredníctvom PLATOBNÉHO TERMINÁLU vo Vašej ordinácii  

Provízny systém – s fixnou províziou stanovenou individuálne na základe typu 
prevádzky a jej obratu  
... a k tomu navyše: 
•inštaláciu do 10 pracovných dní od nahlásenia pripravenosti lokality bezplatne 
•školenie obsluhy v plnom rozsahu bezplatne 
•servis platobných terminálov v plnom rozsahu bezplatne 
•propagačný materiál na označenie logami akceptovaných platobných kariet 
bezplatne 
•denné spracovanie a zúčtovanie transakcií na Váš účet 
•podklady pre kontrolu zúčtovania transakcií - elektronické výpisy o platbách 
bezplatne 
•konzultačnú a poradenskú službu bezplatne 
•prístup a využívanie verejnej dátovej siete T-mobile bezplatne 
•platby za telefonické impulzy T-COM bezplatne 
•debetné a kreditné účtovné položky bezplatne 
• paušálny mesačný poplatok* hradený za každý EFT POS terminál – 

neuplatňovanie podmienky priemerného mesačného obratu* na 1 EFT POS / 
prevádzka prvých 6 mesiacoch (vrátane mesiaca kedy bol inštalovaný). Neplatí, 
ak si klient uplatňuje zľavu z provízie za EFT POS terminál v rámci Flexibiznis účtu. 

* Podľa platných poplatkov pre EFT POS.  
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Využívajte aktívne produkty od VÚB banky a získajte Podnikateľskú úverovú linku... 

• služba, ktorú získate na základe aktívneho využívania našich produktov. 
Vďaka nej máte možnosť prakticky okamžite získať dodatočné zdroje na 
rozvoj vášho podnikania 

• predstavuje predbežne schválenú sumu peňazí, ktorú je vám banka 
ochotná okamžite požičať, bez potreby predkladania daňového priznania a 
finančných výkazov 

• na základe tejto služby budete pravidelne prostredníctvom výpisov z bežného 
účtu, Internet bankingu informovaný o svojich aktuálnych možnostiach 
využitia predschválených úverových limitov vo VÚB 

• táto služba je určená klientov VÚB a podnikateľom a nie je možné o ňu 
požiadať, ani ju zrušiť, aktivuje sa automaticky na základe vášho správania 
sa v banke 

• produkty poskytované v rámci PÚL: 

•  Profi úver kontokorentný 

•  Profi úver splátkový 

• výška úveru závisí od priemerného objemu mesačných kreditných obratov na 
vašom podnikateľskom účte za posledných 6 mesiacov 

Podnikateľská úverová linka (PUL): 
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Potrebujete krátkodobé zdroje na financovanie prevádzkových potrieb... 

• 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru 

• výška úveru až do 170 000 Eur 

• splatnosť: kontokorentný 6 – 12 mesiacov 

• možnosť poistenia kľúčovej osoby 

Profi úver – kontokorentný 

• 100 % zľava z poplatku na prvý rok 

• bezúročné obdobie 40 dní  

• poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty 

• cestovné poistenie od poisťovne Cardif Slovakia, a.s. (24-hodinová 
asistenčná služba, ktorá Vám poskytne núdzové lekárske a právne 
referenčné služby mimo krajiny trvalého pobytu) 

Medzinárodná kreditná platobná karta VISA Business 
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Potrebujete strednodobé zdroje na modernizáciu a rekonštrukciu Vašej prevádzky... 

• 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru 

• výška úveru od 3 000 € do 170 000 € 

• splatnosť úveru od 1 do 5 rokov 

• ručenie len blankozmenkou 

• možnosť poistenia kľúčovej osoby 

• možnosť automatickej obnovy úveru 

• posúdenie žiadosti o úver do 24 hodín 

Profi úver splátkový 



31 

Potrebujete dlhodobé zdroje na financovanie tuzemskej nehnuteľnosti... 

• na financovanie nákupu tuzemskej nehnuteľnosti, alebo jej časti 
alebo zmenu dokončenej stavby, údržbu nehnuteľností, splatenie 
skôr poskytnutého úveru použitého na uvedené účely, 

• výška úveru max. 500 000 € 

• splatnosť úveru max. 20 rokov 

• 30% z výšky poskytnutého úveru je možné použiť bez 
dokladovania účelu 

• fixovaná úroková sadzba na 1, 3, 5 alebo 10 rokov 

• zabezpečenie – blankozmenka + záložné právo na nehnuteľný 
majetok + poistenie nehnuteľného majetku 

• expresné alebo štandardné čerpanie 

• možnosť refundácie faktúr nie starších ako 12 mesiacov od 
podania žiadosti o úver 

• možnosť poistenia schopnosti splácať úver spojené s rizikom 
kľúčovej osoby vo firme 

Profihypo úver - zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou 
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 Predstavenie VÚB banky 

 

 Špeciálna ponuka súkromných produktov a služieb pre členov 

 

 Špeciálna ponuka podnikateľských produktov a služieb pre členov 

 

 Kontakty 

 

Čo nás čaká? 
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   Ďakujeme, že ste venovali pozornosť ponuke, ktorú sme pre Vás pripravili. 

 

V prípade Vášho záujmu navštívte retailovú pobočku VÚB banky. 

Vždy je potrebné, aby ste na pobočke upozornili na to, že sa na Vás vzťahuje špeciálna retailová 

ponuka. Na uplatnenie výhod si overujeme Vaše členstvo v  databáze členov, ktorú nám poskytuje 

SŽK. 

 

 Zľavy z retailovej ponuky nie je možné uplatniť so spätnou platnosťou a nie je možné ich kumulovať 

s inými zľavami poskytovanými VÚB bankou.  

 

Obsahom tejto prezentácie sú neverejné informácie VÚB, a.s., ktoré môžu tvoriť obchodné 

tajomstvo. Zverejňovanie, kopírovanie, šírenie alebo použitie týchto informácií bez výslovného 

súhlasu VÚB, a.s. je zakázané. 
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 Viac informácií získate:  

 v 196 pobočkách v celej SR 

 

 na službe KONTAKT - 0850 123 000  

 

  na stránke www.vub.sk 

      po vyplnení kontaktného formulára na stránke Vám obsluhu zabezpečí   pracovník          banky 

podľa Vašich požiadaviek  

 

Gestor ponuky:  

 Ing. Ladislav Steiger, vedúci oddelenia  

       tel. 02/5055 2993, e-mail: lsteiger@vub.sk  

 

 Ing. Katarína Czechová, špecialista podpory obchodnej siete  

       tel. 02/5055 1636, e-mail: kczechova@vub.sk 

 

        Kontakty 

http://www.vub.sk/

