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VÚB vyplatí za prenos účtu až 30 eur

Bratislava,  6.  júna 2013 –  Klienti,  ktorí  si  počas júna prenesú bežný účet alebo vybrané platobné 
operácie z inej banky do VÚB, získajú odmenu až 30 eur.  Jej  výška závisí  od počtu vykonaných 
pohybov na účte počas obdobia prvých piatich mesiacov. 

Každý, kto do konca júna požiada o presun bežného účtu do VÚB banky, má možnosť získať odmenu až 30  
eur za jeho aktívne používanie. Vyplatená suma bude závisieť od počtu pohybov na účte zrealizovaných  
počas  prvých  piatich  kalendárnych  mesiacov  nasledujúcich  po  mesiaci,  v ktorom bola  podaná  žiadosť, 
pričom za každý prevod klient získa jedno euro. Do bonusu sa započítavajú všetky prijaté bezhotovostné 
platby,  vklady  na  účet,  platby  u obchodníka,  výbery  hotovosti,  trvalé  príkazy  a inkasá  či  bezhotovostné 
prevody. „Súčasne ponúkame príležitosť nadobudnúť tridsaťeurový bonus aj klientom, ktorí si prenesú z inej  
banky trvalé príkazy, súhlasy na inkaso a prevodné príkazy na už existujúci účet vo VÚB banke,“ dopĺňa 
Vladimír Hriz, vedúci oddelenia depozitných produktov VÚB banky.

Bonus bude banka vyplácať priebežne každý mesiac až do dosiahnutia celkovej výšky 30 eur. Odmenu si  
možno uplatniť na Flexiúčte, zvýhodnených účtoch pre mladých Start konto a Start Generation, Senior konte 
pre poberateľov dôchodkových  dávok,  ako aj  na bežnom účte v mene EUR. VÚB banka si  za podanie 
žiadosti o presun účtu ani za samotnú službu neúčtuje žiaden poplatok. Klientovi navyše preplatí poplatok za  
úradné overenie žiadosti. Vedenie účtu je pre nových klientov prvý mesiac zadarmo.

Prehľad bežných účtov VÚB banky:
Typ účtu Charakteristika účtov Mesačný poplatok

Flexiúčet
balíky bez preddefinovaných 
produktov a služieb

výška poplatku závisí od počtu produktov 
a služieb
6 cenových pásiem od 1,50 do 9 eur

Start konto balík služieb pre mladých vo veku 
od 15 do 24 rokov

pre študentov bez poplatku
pre neštudentov 0,30 eur

Start Generation balík služieb pre mladých vo veku 
od 25 do 26 rokov 1 euro

Senior konto balík služieb pre poberateľov 
dôchodkových dávok 0,59 eur

Bežný účet v EUR samostatný bežný účet (nie konto) 2 eurá

VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete.  

Ako jediná  slovenská banka patrí  podľa  magazínu  Global  Finance medzi  desať  najbezpečnejších  bánk strednej  a východnej  
Európy.  Svoje  služby  na  Slovensku  poskytuje  prostredníctvom  siete    200  retailových  pobočiek,  32  firemných  pobočiek  a  11  

hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike. 
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