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VÚB ÚČTY
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY
100% zľava z poplatku za vedenie účtu na
prvých 12 mesiacov v prípade kúpy VUB
Biznis účtu (cenová úroveň 6€, zľava platí na
nové účty aj existujúce účty a je uplatniteľná
jedenkrát počas trvania členstva)
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 www.vub.sk

ZLATÁ PLATOBNÁ KARTA
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY
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 18 000 €
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

* v prípade, že nie je v cene účtu

ZLATÁ PLATOBNÁ KARTA
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY
BEZPLATNÉ výbery hotovosti v zahraničí z logom označených bankomatov skupiny Intesa Sanpaolo Albánsko, Egypt, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko,
Taliansko, Ukrajina
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 €

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Pôžičku u nás získate so zníženou úrokovou sadzbou o 1% p.a. a so 100% zľavou
z poplatku za poskytnutie úveru

Pôžička na čokoľvek

Pôžička na refinancovanie

pôžička na čokoľvek, bez udania
dôvodu

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

bez dokladovania účelu použitia úveru

výška úveru 500 – 25 000€

môžete vyplatiť neobmedzený počet
úverov

splatnosť 13 – 96 mesiacov

možnosť navýšenia úveru o bezúčelovú časť

pre klientov od 18 – 73 rokov

výška úveru 500 – 25 000€
splatnosť 13 – 96 mesiacov
pre klientov od 18 – 73 rokov

DLHODOBÉ FINANCOVANIE
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Hypotéka
so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie
úveru
atraktívne úrokové sadzby už od 1,29% p.a.,
možnosť výberu z fixácií na 1/3/4/5/6/8 a 10
rokov
úver do výšky max. 250 000 € s iným
spôsobom dokladovania príjmu*

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

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

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

* za podmienok stanovených bankou. Banka si vyhradzuje právo úver neposkytnúť v prípade rozporu so svojimi internými pravidlami.

INVESTOVANIE
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Podielové fondy VUB AM a fondy Generali a Eurizon
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

VÚB BIZNIS ÚČET
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Pre zjednodušenie vášho podnikania, máme pre malých podnikateľov pripravené balíky bežných účtov
– VÚB Biznis účty.
Výhody VÚB Biznis účtu:
3 mesiace bez poplatku za vedenie účtu (platí pre novootvorené účty)
služba SMS správy bez obmedzeného počtu

možnosť využívať komponenty základnej aj rozšírenej ponuky za rovnakú cenu bez ohľadu
na počet zvolených komponentov
zľava na vybrané transakcie na pobočke až do výšky 50%, klient nie je obmedzený počtom
týchto transakcií

pri zriadení fondového účtu v rámci balíka Premium získa klient zadarmo mesačný elektronický
výpis
Viac informácií o účtoch a ďalších produktoch a službách nájdete na našej web stránke v časti VÚB Biznis účet

VÚB BIZNIS ÚČET
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Pre zjednodušenie vášho podnikania, máme pre malých podnikateľov pripravené balíky bežných účtov
– VÚB Biznis účty.
VÚB Biznis účet ŠTANDARD
účet na rozbehnutie podnikania
VÚB Biznis účet AKTIV
účet na podporu rozvoja podnikania
VÚB Biznis účet PREMIUM
účet na rozvíjanie podnikania bez obmedzení
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). Viac informácií o účtoch a
ďalších produktoch a službách nájdete na našej web stránke v časti VÚB Biznis účet

VÚB BIZNIS ÚČET
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Základné služby

automaticky zahrnuté v balíku*

Rozšírené služby

na žiadosť klienta zahrnuté do balíka*

zriadenie a vedenie bežného účtu

SMS správy

mesačný elektronický výpis + ročný sumárny
výpis zasielaný poštou

debetná platobná karta VISA Business
Economy

elektronické transakcie ** (Štandard - 15 ks,
Aktiv -100 ks, Premium - neobmedzene)

debetná platobná karta VISA Business

50% zľava z poplatkov za pobočkové
operácie
10% zľava z poplatkov za hotovostné vklady
a výbery na pobočke
* podľa možností jednotlivých balíkov
** elektronické transakcie zahŕňajú: prijaté bezhotovostné SEPA
Europrevody a SEPA inkasá a odoslané SEPA Europrevody a SEPA
inkasá zadané cez IB/MB/iného poskytovateľa platob. služieb, platby
kartou u obchodníka a výbery z bankomatov VÚB, a.s.

debetná platobná karta Zlatá Mastercard
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€

ŠPECIÁLNA PONUKA
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
účet pre podnikateľov

VÚB Biznis účet

účet pre občanov

+

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

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
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 a 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 PUL:
Profi úver kontokorentný
Profi úver splátkový
výška úveru závisí od priemerného objemu mesačných kreditných obratov na vašom podnikateľskom účte za
posledných 6 mesiacov

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Predschválené úvery
VÚB banka poskytuje členom SKZL úvery bez predloženia finančných výkazov, tzv.
predschválené úvery:
fyzickým osobám – zamestnancom alebo zubným lekárom podnikajúcim ako fyzické osoby
podnikatelia
osobám podnikajúcim v s.r.o. – po splnení nasledovných podmienok:
v prípade, že ide o s.r.o., kde sú spoločníkmi zubní lekári (a súčasne členovia SKZL),
ktorí majú obchodný podiel v s.r.o. min. 50%
ako hlavný predmet činnosti je vo výpise z obchodného registra uvedené poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v oblasti profesie člena SKZL
bez minimálnej doby podnikania

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Medzinárodná kreditná platobná karta MasterCard Business World alebo
MasterCard Business Gold
predschválený úverový limit 10 000 €*
bezúročné obdobie 40 dní (World) alebo 55 dní (Gold)
poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty
MasterCard ELITE program – získate s ním bezplatný vstup do letiskových salónikov na
medzinárodných letiskách vo Viedni a v Prahe, Concierge asistence – rezervácie hotelov,
vstupeniek na kultúrne podujatia, reštaurácií
a mnoho ďalších výhod programu nájdete na www.eliteprogram.sk

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Profi úver kontokorentný
predschválený úverový limit 10 000 €*
so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru
výška úveru až do 170 000 Eur
bez minimálnej doby podnikania
splatnosť: kontokorentný 6 – 12 mesiacov
zvýhodnená úroková sadzba
zmena zmluvných podmienok iba z dôvodu zmeny právnej formy – poplatok 33 €

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE – ZMENY OD 15.08.2018!
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Profi úver splátkový
úver do 35 000 € bez predloženia finančných výkazov*
so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie úveru
bez minimálnej doby podnikania
zvýšená hranica dôchodkového veku zo 65 rokov na 70 rokov
zvýhodnená úroková sadzba
výška úveru od 3 000 € do 170 000 €
splatnosť úveru od 1 do 5 rokov
posúdenie žiadosti o úver do 24 hodín
zmena zmluvných podmienok iba z dôvodu zmeny právnej formy – poplatok 33 €
* Celkový úverový limit, ktorý banka garantuje za zvýhodnených podmienok je vo výške 35 000 €. Úverový limit môže byť použitý na
kontokorentný úver (max. 10 000 €) alebo splátkový úver (max. 35 000 €) alebo kreditnú kartu (max. 10 000 €). Pri Profi úveroch je podmienkou
realizácia mes. platobného styku vo VÚB banke vo výške min. 830 €. Banka si vyhradzuje právo úver neposkytnúť v prípade rozporu so svojimi
internými pravidlami.

DLHODOBÉ ZDROJE NA FINANCOVANIE
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Profihypo úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou
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 €
úver do 250 000 € so splatnosťou do 20 rokov bez predloženia finančných výkazov* (max. do 90% hodnoty
predmetu zabezpečenej nehnuteľnosti)
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
* Banka si vyhradzuje právo úver neposkytnúť v prípade rozporu so svojimi internými pravidlami.

PLATOBNÝ TERMINÁL
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Moderný spôsob prijímania platieb prostredníctvom PLATOBNÉHO TERMINÁLU vo Vašej ordinácii

Len pre Vás: jednotná výšky provízie pre karty VISA a MasterCard na úrovni 1,20 %
a k tomu navyše:
bez fixného mesačného poplatku za nedosiahnutie deklarovaného obratu
bezplatná inštalácia a servis POS terminálu
rýchla inštalácia terminálu do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy
zúčtovanie platieb nasledujúci pracovný deň v prípade, ak máte účet vedený vo VÚB
elektronické výpisy (denné, mesačné)

akceptácia platobných kariet VISA, MasterCard, American Express, Diners Club a JCB
podpora bezkontaktných platobných kariet ako aj kariet s magnetickým prúžkom a čipom

MOBIL BANKING
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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

MOBIL BANKING
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VEDELI STE, ŽE
aplikácia VÚB Mobil Banking je dostupná pre mobilné telefóny s operačným systémom Android 4.1 a viac,
iOS 9 a viac a Windows Phone 8.1 a viac. Na používanie aplikácie potrebujete dátové pripojenie.
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
Pozrite si jednoduché videonávody ako nainštalovať a aktivovať aplikáciu VÚB Mobil Banking.

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

Gestori ponuky:
Lenka Kubalová, segment manažér odboru Malí podnikatelia
mobil: +421(904)755 040, e-mail: lkubalova@vub.sk
Katarína Czechová, špecialista podpory obchodnej siete

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

V prípade Vášho záujmu navštívte prosím 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 SKZL.
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.

