ZVÝHODNENÉ PRODUKTY A SLUŽBY
PRE ČLENOV
SLOVENSKEJ KOMORY ZUBNÝCH
LEKÁROV
Október 2021

DLHODOBÉ FINANCOVANIE

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Úver na ODKUP LEKÁRSKEJ PRAXE – NOVINKA!
Dňa 17.8.2021 sme začali s predajom nového produktu - Odkup lekárskej praxe (OLP).
OLP je určený aj pre začínajúcich podnikateľov – zubných lekárov, na rozbeh ich podnikania, ako aj pre
existujúcich podnikateľov s cieľom rozšírenia podnikateľských aktivít za účelom odkupu zabehnutej
zubnej lekárskej praxe, jej vnútorného vybavenia, prípadne aj nehnuteľnosti, v ktorej sa ambulancia
nachádza:
poskytujeme úver až do výšky do 100 000 €
bez minimálnej doby podnikania (predávajúci musí mať minimálne 2-ročnú históriu s.r.o.)
s výhodnou úrokovou sadzbou a splatnosťou úveru do 10 rokov

s možnosťou 2x v roku realizovať mimoriadnu splátku bez poplatku
NAVYŠE k tomu
možnosť financovania prevádzky formou kontokorentného úveru do výšky 20 000 €

DLHODOBÉ FINANCOVANIE

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Úver na ODKUP LEKÁRSKEJ PRAXE – NOVINKA!
Financovanie odkupu lekárskej praxe je určené pre:
zubných lekárov
všeobecných lekárov (pre dospelých aj pediatrov)
a špecialistov
ktorých právna forma podnikania je s.r.o., rovnako aj právna forma predávajúcej spoločnosti je s.r.o.

Základné kritériá banky:
minimálne 2-ročná história kupovanej s.r.o. (výkazy za min. 2 kompletne ukončené účtovné obdobia)
žiadateľ/predávajúci o úver nie je v konkurze, ani v reštrukturalizácii a nemá otvorenú exekúciu
žiadateľ/predávajúci o úveru nemá aktuálny záznam v SIMSe, resp. polehotné záväzky voči SP
a zdravotným poisťovniam viac ako 600,- Eur. Pri zázname nad 600,- EUR je možné v žiadosti
požiadať o výnimku a vysvetliť situáciu okolo vzniknutého dlhu a jeho vysporiadania
+ ďalšie interné kritériá banky

DLHODOBÉ FINANCOVANIE

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Úver na ODKUP LEKÁRSKEJ PRAXE – NOVINKA!
Účel financovania:
možnosť financovania kúpy obchodného podielu a/alebo
možnosť financovania kúpy/rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia vrátane vybavenia
zdravotníckeho zariadenia
Vlastné zdroje klienta:
minimálne 20%
Zabezpečenie úveru:
Kombinácia (v závislosti od účelu financovania):
ručiteľská listina
nehnuteľný majetok
hnuteľný majetok

DLHODOBÉ FINANCOVANIE

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Pre získanie úveru na Odkup lekárskej praxe je potrebné predložiť:
žiadosť o úver + informácie o charaktere ambulancie, o počte pacientov, ktoré plánujete
prevziať/prebrať
finančné výkazy, daňové priznania existujúcej ambulancie za posledné 2 účtovné obdobia,
potvrdenie o zaplatení dane, príp. výpisy z jej bankového účtu
osvedčenie vydané príslušným VÚC o prevádzkovaní existujúcej ambulancie
licencia vydaná Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL)
uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ak väčšia časť príjmov existujúcej ambulancie je
hradená zdravotnými poisťovňami a tento stav má pretrvať
zmluvy o prevode (napr. práv, know-how, majetku) od existujúcej ambulancie na nového
prevádzkovateľa

Všetky informácie o úplných podmienkach poskytnutia nového produktu vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

AJ NAĎALEJ MÁME PRE
VÁS VÝHODNÉ:
podnikateľské produkty a služby
súkromné produkty a služby

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
so zvýšenou hranicou dôchodkového veku zo 65 rokov na 70 rokov

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
MasterCard Business World - medzinárodná kreditná platobná karta
s predschváleným úverovým limitom 10 000 €*
MasterCard ELITE program – získate s ním bezplatný vstup do letiskových salónikov na
medzinárodných letiskách vo Viedni a v Prahe a mnoho ďalších výhod programu nájdete na
www.eliteprogram.sk

PROFIÚVER kontokorentný
s predschváleným úverový limitom 10 000 €*
so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru

bez minimálnej doby podnikania
zvýšená hranica dôchodkového veku zo 65 rokov na 70 rokov
* Celkový úverový limit, ktorý banka garantuje za zvýhodnených podmienok je vo výške 50 000 €.

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
PROFIÚVER terminovaný
úver do 50 000 € 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

100% zľava z poplatku za vedenie VUB Biznis účtu
na 12 mesiacov (všetky cenové pásma) v prípade
poskytnutia profiúveru

* Celkový úverový limit, ktorý banka garantuje za zvýhodnených podmienok je vo výške 50 000 €.

DLHODOBÉ 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
úver do 250 000 € so splatnosťou do 20 rokov bez
predloženia finančných výkazov*
30% z výšky poskytnutého úveru je možné použiť bez
dokladovania účelu

100% zľava z poplatku za vedenie VUB Biznis účtu na
12 mesiacov (všetky cenové pásma) v prípade
poskytnutia profihypo úveru

* Banka si vyhradzuje právo úver neposkytnúť v prípade rozporu so svojimi internými pravidlami .

VÚB BIZNIS ÚČET

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Pre zjednodušenie vášho podnikania, máme pre malých podnikateľov pripravené balíky bežných účtov
– VÚB Biznis účty.

100% zľava z poplatku za vedenie VUB Biznis účtu na 12 mesiacov (všetky cenové pásma)
v prípade poskytnutia profiúveru (terminovaného alebo profihypoúveru)
+ ďalšie výhody podnikateľského účtu:
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
možnosť zriadiť sporiaci a ďalší bežný účet v rámci balíka vrátene mesačného elektronického výpisu
Viac informácií o účtoch a ďalších produktoch a službách nájdete na našej web stránke v časti VÚB Biznis účet

PLATOBNÝ TERMINÁL

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Výhody platobného terminálu vo Vašej ordinácii
jednotná výšky provízie pre karty VISA a
MasterCard na úrovni 0,95 %

pre platobné karty Diners Club výška provízie 2,2%
s komunikačným poplatkom podľa typu pripojenia 3,32
Eur IP / 9,92 Eur GPRS
bez fixného mesačného poplatku za nedosiahnutie
deklarovaného obratu
bezplatná a rýchla inštalácia a servis POS terminálu
akceptácia platobných kariet VISA, MasterCard,
Diners Club a JCB

VÚB ÚČET + ZLATÁ PLATOBNÁ KARTA
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY
VÚB ÚČET
100% zľava z poplatku za vedenie osobného účtu na prvých 12 mesiacov

zľava platí na jeden nový alebo existujúci osobný účet a je uplatniteľná jedenkrát počas
trvania členstva v komore
daným zvýhodnením ušetríte až 72 €

ODMENA za vernosť - aktívnym používaním účtu u nás získate odmenu za vernosť, tj. 50% až 100%
zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu časovo neobmedzene, po splnení podmienok banky:
použite raz mesačne Internet Banking alebo Mobil Banking
posielajte si príjem na účet minimálne 500 €

využívajte naše ďalšie produkty (minimálne 2 = zľava 50%, minimálne 3 = zľava 100% z poplatku)

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Pôžičku u nás získate so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie úveru a zároveň máte:
možnosť požiadať o úver s iným spôsobom dokladovania príjmu* za podmienok stanovených bankou
napr. pri maximálnej výške úveru 25 000 € so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie úveru ušetríte
1 000€

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

Pôžička na čokoľvek
pôžička na čokoľvek, bez udania dôvodu
bez dokladovania účelu použitia úveru
* Banka si vyhradzuje právo úver neposkytnúť v prípade rozporu so svojimi internými pravidlami.

KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ FINANCOVANIE
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Hypotéka
možnosť požiadať o úver do výšky max. 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu* za
podmienok stanovených bankou

atraktívne úrokové sadzby už od 0,89% p.a.
splatnosť až 30 rokov
široký výber fixácií úrokových sadzieb

Povolené prečerpanie a kreditná karta
možnosť požiadať o úver s iným spôsobom dokladovania príjmu* za podmienok stanovených
bankou
* Banka si vyhradzuje právo úver neposkytnúť v prípade rozporu so svojimi internými pravidlami.

KONTAKTY
Viac informácií získate:
na takmer 200 pobočkách po celom Slovensku. Navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky

a presvedčte sa, že spokojný klient je pre nás prioritou. Pre pohodlný prístup k Vášmu účtu máme
zriadených viac ako 500 bankomatov v slovenských mestách a obciach.
na službe KONTAKT - 0850 123 000 alebo na stránke www.vub.sk

po vyplnení kontaktného formulára na stránke Vám obsluhu zabezpečí pracovník banky podľa Vašich
požiadaviek

KONTAKTY
Gestori ponuky:
Bratislava: Mgr. Ján Plch, mobil: 0904 755 663, email: jplch@vub.sk

Západ: Mgr. Darina Kürtiová, mobil: 0904 757 375, email: dkurtiova@vub.sk
Východ:
Baran Miloš, mobil: 0904 756 324, email: mbaran3@vub.sk
Becková Andrea, mobil: 0904 757 366, email: abeckova@vub.sk
Stred: Mgr. Attila Šafrány, mobil: 0904 750 557, email: asafrany@vub.sk

Sever: Ing. Anna Mareková, mobil: 0904 756 264, email: amarekova@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 titulu členstva v komore 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.

