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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

Profi úver 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 35 000 €.

KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE

PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Profi úver terminovaný
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
možnosť použitia financií aj na kúpu ZUBNEJ
LEKÁRSKEJ PRAXE

* Celkový úverový limit, ktorý banka garantuje za zvýhodnených podmienok je vo výške 35 000 €.

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

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

PLATOBNÝ TERMINÁL
Výhody platobného terminálu vo Vašej ordinácii
jednotná výšky provízie pre karty VISA a MasterCard
na úrovni 1 %

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
podpora bezkontaktných platobných kariet ako aj
kariet s magnetickým prúžkom a čipom

VÚB ÚČET + ZLATÁ PLATOBNÁ KARTA
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY
VÚB ÚČET
100% zľava z poplatku za vedenie osobného účtu na prvých 12 mesiacov v prípade kúpy VÚB
Biznis účtu
zľava platí na jeden nový alebo existujúci osobný účet a je uplatniteľná jedenkrát počas
trvania členstva v komore
daným zvýhodnením ušetríte až 72 €

VISA INSPIRE GOLD - medzinárodná debetná embosovaná karta vydaná k Vášmu bežnému
účtu

so 100% zľavou z poplatku na prvých päť rokov ( v prípade, že nie je v cene účtu)
daným zvýhodnením ušetríte až 150 €

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
napr. pri maximálnej výške úveru 25 000 € daným zvýhodnením ušetríte poplatok za poskytnutie úveru
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

DLHODOBÉ FINANCOVANIE

SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Hypotéka
so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie úveru
možnosť požiadať o úver do výšky max. 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu* za
podmienok stanovených bankou
atraktívne úrokové sadzby už od 1,29% p.a.
napr. pri čerpanej výške úveru 150 000 € daným zvýhodnením ušetríte poplatok za poskytnutie
úveru 1 200€

* 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

KONTAKTY
Viac informácií získate:
v 115 pobočkách v celej SR
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:
Ing. Roman Michalovič, mobil: 0904 755 994, email: rmichalovic@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
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 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.

