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O BANKE 

 VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 

40 krajinách po celom svete. VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s 

licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. 

Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné 

bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít.  

 

 Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 189 retailových pobočiek, 

7 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka 

okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s 

financovaním bývania. 

 

 Jednou zo základných hodnôt VÚB banky je zodpovednosť. Zodpovedný prístup VÚB banky reprezentuje 

Nadácia VÚB, ktorá už 12 rokov podporuje filantropické projekty v oblasti charity, vzdelávania, umenia a 

športu.  
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ČO VÁM PONÚKAME? 

Bezplatné finančné a úverové poradenstvo 

 ktoré vám pomôže lepšie investovať Vaše finančné prostriedky 

 ktoré vám pomôže lepšie poznať Váš úverový potenciál 

 

Služby mobilného bankára 

 možnosť využiť služby Externých hypotekárnych partnerov, ktorí sú zaregistrovaní v NBS v sektore poskytovania  

úverov ako podriadený finančný agent (PFA) alebo sú zamestnancami príslušného samostatného finančného agenta 

(SFA) 

 sprostredkovanie hypotekárnych úverov, spotrebných úverov a vybraných poistených produktov, kreditných kariet,          

Profi úverov a účtov 

 

Špeciálne podmienky 

 pre produkty a služby, určené iba pre Vás 
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ZLATÁ PLATOBNÁ KARTA 

Visa Inspire Gold  

Medzinárodná debetná embosovaná karta vydaná k Vášmu bežnému účtu vo VÚB. 

  

 so 100% zľavou z poplatku na prvých päť rokov * 

 denný limit od 2 000 do 6 000 € 

 pohodlné a bezpečné PLATBY KARTOU (v obchodoch, cez internet, tovar/ služby 
objednané po telefóne alebo poštou),  

 BEZKONTAKTNÉ  platby (kartu priložíte k terminálu, ktorý Vás môže požiadať o 
zadanie PIN kódu, napr. pri platbách nad 20€). Bezkontaktné platby sú chránené 
najvyššou mierou zabezpečenia 

 pohodlné VÝBERY HOTOVOSTI z bankomatov alebo na pobočkách bánk či zmenární 
(tzv. cash advance) vybavených platobnými terminálmi na Slovensku aj vo svete 

 BEZPLATNÉ výbery hotovosti v zahraničí z bankomatov skupiny Intesa Sanpaolo 
(Albánsko, Egypt, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, 
Slovinsko, Srbsko, Taliansko, Ukrajina) Bankomaty sú označené logom. 

    Praktické poistenia v cene karty: 

 poistenie ZNEUŽITIA karty (automaticky v cene karty), ktoré Vás chráni pred škodou v 
prípade straty, odcudzenia a zneužitia karty 

 poistenie KRÁDEŽE a LÚPEŽE elektronického zariadenia (mobil, tablet, počítač) 
zakúpeného kartou kdekoľvek na svete až do výšky 600 € 

  * v prípade, že nie je v cene účtu 
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KRÁTKODOBÉ  FINANCOVANIE 

 pôžička na čokoľvek, bez udania dôvodu 

 bez dokladovania účelu použitia úveru 

 výška úveru 500 - 25 000€ 

 splatnosť 13 - 96 mesiacov 

 pre klientov od 18 do 73 rokov 

 

Pôžička na čokoľvek  

Pôžička na refinancovanie 

 vymeňte svoje staré úvery za pôžičku od VÚB banky a plaťte menej 

 môžete vyplatiť neobmedzený počet úverov 

 možnosť navýšenia úveru o bezúčelovú časť 

 výška úveru 500 - 25 000 € 

 splatnosť 13 - 96 mesiacov 

 pre klientov od 18 do 73 rokov 

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

      so zníženou úrokovou sadzbou o 1% p.a. 
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DLHODOBÉ  FINANCOVANIE 

 so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru,  

 atraktívne úrokové sadzby už od 1,39% p.a., možnosť výberu z fixácií na 1/3/4/5/6/8 a 10 rokov 

 benefit preplatenia nákladov  za znalecký posudok vo výške 100/150 € (po splnení podmienok 

banky) 

 bezplatný hypotekárny certifikát 

 flexibilita pri čerpaní hypotéky– možnosť čerpať úver bez faktúr, úver na budúcu hodnotu 

nehnuteľnosti, bezplatné čerpania 

 a navyše mimoriadne ročné splátky vo výške max. 20% z poskytnutej výšky úveru bez poplatku 1 

mesiac pred výročím podpisu úverovej zmluvy 

 alebo predčasné splatenie celého úveru bez poplatku pri ukončení fixácie úrokovej sadzby 

 na prvom mieste v kategóriách HYPOTÉKA ROKA a REFINANČNÁ HYPOTÉKA ROKA sa umiestnila 

VÚB banka! 

 

 

Hypotéka 
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DLHODOBÉ  FINANCOVANIE 

 hypotéka, ku ktorej si môžete vybrať voliteľné služby 

 voliteľná služba môže byť poskytnutá v rámci každej novej hypotéky (účelová/bezúčelová, refinančná, 

developerská) 

 nie je možné ju pridať na existujúce úverové zmluvy 

 flexibilita pri čerpaní hypotéky– možnosť čerpať úver bez faktúr, úver na budúcu hodnotu nehnuteľnosti, 

bezplatné čerpania 

 

 

 umožňuje splácanie úveru inkasom z VÚB účtu 

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

 pri zvolení všetkých voliteľných služieb Vám preplatíme náklady za znalecký posudok (byt/pozemok 100€, 

rozostavaná stavba/rodinný dom 150€) 

 

Voliteľné služby 

Výhody hypotéky 

Hypotéka 

 aktívny účet - zasielanie mesačného príjmu na akýkoľvek účet vo VÚB banke (účet vo vlastníctve 

dlžníka/spoludlžníka/solidárneho spoludlžníka) 

 poistenie úveru 

 poistenie nehnuteľnosti 

 poistenie domácnosti 
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INVESTOVANIE 

 s 50% zľavou 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 

 zľavu zo vstupného poplatku získate len na pobočke VÚB banky, nie prostredníctvom Internet Banking-u  

 máte možnosť kedykoľvek požiadať o odkúpenie podielových listov 

 2x do roka bezplatné informácie o vývoji Vašej investície 

 

 

 

Ponúkame Vám možnosť výhodne investovať Vaše finančné prostriedky do podielových fondov 
spoločnosti VÚB Asset Management, fondov Generali Investments a fondov Eurizon Capital. 

Podielové fondy VUB AM a fondy Generali a Eurizon 
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NOVÝ PODNIKATEĽSKÝ VÚB BIZNIS ÚČET 

Pre zjednodušenie vášho podnikania, sme pre malých podnikateľov pripravili nové balíky bežných 

účtov – VÚB Biznis účty. 

 

Podstatou nových účtov, sú transakcie bez obmedzení: 

 neobmedzené prijaté platby 

 neobmedzené el. odoslané platby 

 neobmedzené platby kartou 

 neobmedzené výbery z  bankomatov VÚB, a.s. (okrem balíka Štandard) 

 neobmedzené SMS správy 

 

Obsah jednotlivých balíkov je preddefinovaný – časť služieb je automaticky v balíku (základné 

služby) a časť služieb si klient môže zvoliť bez zmeny ceny za vedenie účtu (rozšírené služby). 

3 mesiace  

bez poplatku* 

 VÚB Biznis účet AKTIV 

 VÚB Biznis účet PREMIUM 

 VÚB Biznis účet ŠTANDARD 

* bez poplatku za vedenie účtu - platí pre novootvorené účty 

 účet na rozbehnutie podnikania 

 účet na podporu rozvoja podnikania 

 účet na rozvíjanie podnikania bez obmedzení 
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NOVÝ PODNIKATEĽSKÝ VÚB BIZNIS ÚČET 

 zriadenie a vedenie bežného účtu 

 mesačný elektronický výpis + ročný sumárny výpis zasielaný poštou 

 poplatky za prijaté platby (okrem vkladov v hotovosti) 

 poplatky za elektronicky odoslané SEPA platby 

 poplatky za platby kartou u obchodníka 

 poplatky za výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu VÚB,a.s. 

 50% zľava z poplatkov za pobočkové operácie 

 50% zľava z poplatkov za hotovostné vklady a výbery na pobočke  

  ZÁKLADNÉ SLUŽBY 

  ROZŠÍRENÉ SLUŽBY 

 SMS správy 

 debetná platobná karta VISA Business Economy 

 debetná platobná karta VISA Business 

 poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti vybranej poistenej osoby 

 zriadenie a vedenie sporiaceho účtu v EUR 

 zriadenie a vedenie fondového účtu v EUR 

 kreditná karta MasterCard Business World 

 EFT POS zľava 8€ 

automaticky zahrnuté v balíku* 

na žiadosť klienta zahrnuté do balíka* 

*podľa možností jednotlivých balíkov 

Viac informácií o nových 

 účtoch a ďalších  

produktoch a službách  

nájdete na našej web  

stránke v časti 
  

VÚB Biznis účet 

https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/ucty-sluzby/ucty/
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ŠPECIÁLNA PONUKA 

      účet pre podnikateľov                             účet pre občanov    

 VÚB Biznis účet    +    VÚB účet / Flexiúčet 

  

      = VÚB účet / Flexiúčet ZDARMA*  
    

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

úrovni 6 € alebo Flexiúčet do cenovej úrovne 5 € so 100 % zľavou z 

mesačného paušálneho poplatku na jeden rok 
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KRÁTKODOBÉ ZDROJE NA FINANCOVANIE 

Podnikateľská úverová linka (PUL) 

 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 pre 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 

 



16 

KRÁTKODOBÉ ZDROJE NA FINANCOVANIE 

 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru 

 výška úveru až do 170 000 Eur 

 splatnosť: kontokorentný 6 – 12 mesiacov 

 možnosť poistenia kľúčovej osoby 

 minimum potrebných podkladov na schválenie úveru  

 

 

Profi úver kontokorentný 

Profi úver splátkový 

 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 automatickej obnovy úveru 

 posúdenie žiadosti o úver do 24 hodín 
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DLHODOBÉ ZDROJE NA FINANCOVANIE 

Profihypo úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou 

 aktuálne s 50 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru* 

 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 

 

 

 
* Akcia platí v termíne od 15.3. do 31.05.2017.  
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VÚB ÚČTY 

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 

 mesačný príjem minimálne: 500 € na VÚB účte a 1 000 € na VÚB účte Magnifica 

 využívajte niektorý z našich produktov:  spotrebný úver, hypotéka, kreditná karta, pravidelné sporenie min. 50 €,  

depozitné produkty min. 10 000 € (sporiace účty, terminované vklady, vkladné knižky, podielové fondy, hypotekárne 

záložné listy), životné poistenie La Vita 

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

       3 produkty = 100 % zľava  z poplatku za vedenie účtu 

 

 

ODMENA  ZA VERNOSŤ 

 * uvedené podmienky sú platné od 1.4.2017, do 31.03.2017 platia podmienky uvedené na www.vub.sk 

http://www.vub.sk/
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VÚB ÚČTY 

VÚB účet * 

 debetná karta VISA Inspire 

 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 

 až 5 sporiacich účtov 

 byť aktívny sa oplatí. Ak využívate aj iné produkty VÚB banky, môžete získať až 100% zľavu z poplatku za 

vedenie účtu aj po skončení zvýhodnenia. Viac informácií nájdete na strane č.19 alebo na www.vub.sk 

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

https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/ucty/vub-ucet/
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VÚB ÚČTY 

VÚB účet Magnifica * 

 

 debetná karta VISA Inspire Gold 

 mobilné platby / VISA Inspire Wave2Pay 

 neobmedzený počet platieb kartou VISA Inspire Gold 

 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 

 až 5 sporiacich účtov 

 bežné pobočkové operácie 

 byť aktívny sa oplatí. Ak využívate aj iné produkty VÚB banky, môžete získate až 100% zľavu za vedenie 

účtu. Viac informácií nájdete na strane č. 19 alebo na www.vub.sk 

 

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

   

https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/ucty/vub-ucet/
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PRESUN  ÚČTU  

Navštívite  ktorúkoľvek 
pobočku VÚB banky, kde 
si otvoríte VÚB konto 

• 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 

• Žiadosť o presun účtu do 
starej banky pošleme za 
Vás 

A je to hotové ! 

• Všetko vybavíme za Vás 

Výhody presunu Vášho účtu do VÚB banky 

 presun účtu je jednoduchý  a bezpečný  

 presun bežného účtu je pre klientov bezplatný 

 vyberte si z ponuky nových účtov - VÚB Účet a VÚB Účet Magnifica s Odmenou za vernosť 

 služby a produkty si môžete kedykoľvek bezplatne pridať alebo vymeniť  

 
Upozornenie pre klientov! 
Od zavedenia SEPA inkasa, 1. 2. 2014 je povinnosťou klientov informovať príslušného príjemcu inkasa (inkasanta) o zmene čísla 

účtu na inkasovanie, resp. podpísať mandát s inkasantom na vykonanie SEPA inkasa. Do doby, kým si klient nesplní svoju 

povinnosť informovať inkasanta, nebudú SEPA inkasá realizované t.j. klient si nebude plniť svoje záväzky, uhrádzať faktúry. 

 

 

 

 

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, inkasá) 

 

  Ako to funguje? 
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MOBIL BANKING 

Mobil banking sa stáva bežnou súčasťou života našich klientov a dominantnou formou na vykonávanie 

bankových transakcií.  
Pripravili sme pre vás niekoľko noviniek, vďaka ktorým môžete jednoduchšie a rýchlejšie spravovať svoje financie 

bez čakania na pobočke. 

 Pôžička v mobile – online predaj predschváleného úveru s možnosťou 

čerpania do niekoľkých minút. Pozor, zľavu z poplatku za poskytnutie úveru 

a z úrokovej sadzby získate len na pobočke VÚB a.s. 

 Správa platobných partnerov – možnosť vytvárať, editovať a mazať 

platobných partnerov pre rýchlejšie zadávanie platieb.   

 Úhrada faktúry cez QR kód – zaplatenie faktúry prostredníctvom nasnímania 

QR kódu priamo v aplikácii.   

 Platba na telefónne číslo – Neviete si zapamätať číslo účtu príjemcu? Teraz 

stačí poznať jeho mobilné číslo a platby do výšky 200€ môžete posielať 

rýchlejšie.  

 IBAN skener – už nemusíte prepisovať dlhé čísla účtov, stačí použiť IBAN 

skener, ktorý umožňuje naskenovať číslo účtu vo formáte IBAN z papierovej 

alebo elektronickej faktúry. 

 ďalšie výhody a všetky potrebné informácie o aplikácii Mobil Banking nájdete na 

stránke TU 

 

 

 

https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/nonstop-banking/mobil-banking/
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MOBIL BANKING 

VEDELI STE, ŽE 

 

  

Mobilný PIN možno použiť na: 

 prihlásenie a autorizáciu transakcií v aplikácii VÚB Mobil Banking 

 prihlásenie a autorizácia transakcií v Internet Banking 

  

Výhody Mobilného PINu 

 jednoduché a rýchle overovanie, nie je potrebné prepisovať žiadne kódy 

 je súčasťou mobilnej aplikácie VÚB Mobil Banking  

. 

            Služba Nonstop banking zahŕňa: 

 Internet banking 

 Mobil banking 

 Služba Kontakt 

 Zriadenie služby Nonstop Banking je bezplatné. 

 

Pozrite si jednoduché videonávody, v ktorom vám naši iPoradcovia vysvetlia, ako  nainštalovať a aktivovať aplikáciu 

VÚB Mobil Banking. 

 

 

 

 

  

  

  

  

 aplikácia VÚB Mobil Banking je dostupná pre telefóny s operačným systémom Android, iOS aj Windows Phone.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.vub.mobile
https://itunes.apple.com/us/app/vub-mobil-banking/id738364348?ls=1&amp;mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=24FiUrYUi6k
http://with.vub.sk/products/aktivacny-proces/
http://with.vub.sk/products/aktivacny-proces/
http://with.vub.sk/products/aktivacny-proces/
http://with.vub.sk/products/aktivacny-proces/
http://with.vub.sk/products/aktivacny-proces/


25 

OBSAH 

 Predstavenie VÚB banky 

 

 Špeciálna ponuka súkromných produktov a služieb pre členov 

 

 Špeciálna ponuka podnikateľských produktov a služieb pre členov 

 

 Doplňujúce informácie 

 

 Kontakty 

 



26 

ZHRNUTIE 

   Ďakujeme, že ste venovali pozornosť ponuke, ktorú sme pre Vás pripravili. 

 

V prípade Vášho záujmu o zvýhodnené produkty, navštívte retailovú pobočku VÚB banky.  

Najbližšiu pobočku k Vám nájdete TU: 

 

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 na stránke komory. 

 

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. 

https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/pobocky-bankomaty/?searchInput=&gpsLat=0&gpsLon=0&pobocky_bankomaty=pobocky
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KONTAKTY 

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. Ján Gabaj, segment manažér odboru Malí podnikatelia 

        mobil: +421(904)755 040, e-mail: jgabaj@vub.sk  

 Ing. Katarína Czechová, špecialista podpory obchodnej siete  

        tel. +421(904)750 871, e-mail: kczechova@vub.sk 

 

http://www.vub.sk/

