
POPLATKY ZA VYBRANÉ SLUŽBY VÚB PRE KLIENTOV ŠP PODĽA 

ŠTANDARDNÉHO CENNÍKA VÚB PLATNÉHO OD 1.1.2019 (normálnym písmom) 

A OSOBITNÉHO CENNÍKA PRE ŠP PLATNÉHO OD 1.3.2018 (zvýrazneným písmom) 
 

 Vedenie účtu 

 Otvorenie účtu bez poplatku 

 Vedenie účtu bez poplatku 

 Zrušenie účtu 3,30 EUR (účtované faktúrou) 

 Delimitácia účtu bez poplatku 

 Generovanie výpisu z účtu bez poplatku 

 Odovzdávanie výpisov - osobne bez poplatku 

 Kópia výpisu (nastavenie vopred) 0,20 EUR / list (účtované faktúrou) 
 Dotlač výpisu (spätne) 20,00 EUR / výpis 

 Tlač histórie transakcií 1,10 EUR 

 Zmena na podpisovom vzore (neúčtuje sa pri zmene 

mena, priezviska alebo čísla identifikačného dokladu) 3,50 EUR (účtované faktúrou) 

 Tuzemský platobný styk 

 Štandardné odoslané platby v € a platby v rámci banky 0,10 EUR (účtované faktúrou) 

aj v cudzej mene 

 Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu bez poplatku 

 Zadanie, zmena a zrušenie automatického prevodu bez poplatku 

 Zadanie, zmena a zrušenie autorizácie na inkaso bez poplatku 

 Blokácia prostriedkov na účte bez poplatku 

 Zadanie, zmena a zrušenie rezervácie na účte bez poplatku 

 Recyklované platby bez poplatku 

  

 Hotovostné operácie 

 Vklad v hotovosti (bankovky alebo mince do 100ks) 0,50 EUR (účtované faktúrou) 

 Vklad v hotovosti (mince nad 100 ks) 1,00 EUR, min. 3,00 EUR, za každých 

začatých, aj prvých, 100 ks mincí 

(účtované faktúrou) 

 Výber v hotovosti 0,90 EUR (účtované faktúrou) 

 Šeková knižka bez poplatku 

 Používanie nočného trezoru 6 EUR mesačne (účtované faktúrou) 

 Platobné karty debetné 

 Vydanie karty 

 Neembosovaná PK VISA Business Economy 16,60 EUR/3 roky (účtované faktúrou) 

 Embosovaná VISA Business 66 EUR/3 roky (účtované faktúrou) 

 Embosovaná zlatá MasterCard Business 166 EUR/3 roky (účtované faktúrou) 

 Príplatok za expresné vydanie karty 10 EUR (účtované faktúrou) 
 Príplatok za expresné vydanie PIN 10 EUR (účtované faktúrou) 

 Znovuvydanie karty po strate/krádeži 

 Neembosovaná PK VISA Business Economy 10 EUR (účtované faktúrou) 

 Embosovaná VISA Business/zlatá MC Business 10 EUR (účtované faktúrou) 

 Ostatné zmeny (zmena znovuvytlačenie PIN, zmena denného 

limitu ku karte, zmena PIN cez bankomat) 3,50 EUR (účtované faktúrou) 

 Blokácia karty 
 Neembosovaná PK VISA Business Economy 10 EUR (účtované na účte) 

 Embosovaná VISA Business/zlatá MC Business 10 EUR (účtované na účte) 

 Zrušenie karty 

 Neembosovaná PK VISA Business Economy 10 EUR (účtované faktúrou) 

 Embosovaná VISA Business/zlatá MC Business 25 EUR (účtované faktúrou) 

 Platba kartou u obchodníka v SR aj v zahraničí 0,22 EUR (účtované faktúrou) 

 Výber hotovosti z bankomatu 

 Z bankomatu VÚB 0,30 EUR (účtované faktúrou) 

 Z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a  

v zahraničí 2,50 EUR* 

 Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB, a.s. bez poplatku 

 Zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku  

(okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí 0,30 EUR 

  

 

 

 

 



*pokiaľ ide o zahraničie, tak v prípade výberov v inej mene ako EUR, je potrebné ešte počítať s 

poplatkom za cezhraničnú konverziu 1.5% z transakcie 

 

 

Elektronické bankovníctvo 

 Zriadenie služby InBiz bez poplatku 

 Prevádzkovanie služby InBiz 8,30 EUR mesačne (účtované faktúrou) 

 Služby servis. pracov. VÚB v prípade zásahu u klienta bez poplatku 

 Vydanie/znovuvydanie OTP tokenu 12,00 EUR (účtované faktúrou) 

 Zriadenie Nonstop Banking (Internet Banking + Kontakt) bez poplatku 

 SMS notifikácie 0,15 EUR/SMS od 13.1.2018 (účtované  
 faktúrou) 


