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KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Profi úver kontokorentný   

so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru

výška úveru až do 300 000 Eur

splatnosť: 6 – 12 mesiacov

minimum potrebných podkladov na schválenie 

úveru 

pre klientov s následnou možnosťou automatickej 

obnovy bez predloženia podkladov



KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

so 100% zľavou z poplatku za poskytnutie úveru

výška úveru od 3 000 € do 300 000 €

splatnosť úveru od 1 do 6 rokov

posúdenie žiadosti o úver už do 24 hodín 

od predloženia požadovaných dokladov

určený pre klientov aj neklientov VÚB banky

Profi úver terminovaný



VÚB ÚČET 
SÚKROMNÉ PRODUKTY A SLUŽBY

VÚB ÚČET

100% zľava z poplatku za vedenie osobného účtu na prvý rok v prípade kúpy alebo vlastnenia 

podnikateľského VÚB Biznis účtu 

zľava platí na jeden nový alebo existujúci osobný VUB účet a je uplatniteľná jedenkrát počas 

trvania členstva v komore

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

https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/ucty/vub-ucet/


LÍZINGOVÉ ZVÝHODNENÉ PRODUKTY
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Predschválený lízingový limit až do výšky 100 tis. €

Limit môžete použiť ako podnikateľský subjekt nasledovne:

✓ na financovanie osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t 

✓ na financovanie zdravotníckej techniky

✓ kombináciou uvedených produktov

Finančné prostriedky získate:

✓ rýchlo a jednoducho, bez predkladania finančných výkazov

✓ bez akýchkoľvek poplatkov

✓ s atraktívnou úrokovou sadzbou

✓ so zvýhodnenými poistnými sadzbami

✓ bez minimálnej doby podnikania



ČO VÁM PONÚKAME?
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Čo znamená „predschválený limit až do výšky 100 tis. €“?

✓ je to max. výška poskytnutých finančných prostriedkov, t.j. úveru/lízingu

✓ zvýhodnený produkt je možné využiť na financovanie jedného, alebo viacerých vozidiel, avšak 

maximálne do výšky predschváleného limitu, pričom max financovaná hodnota 1 vozidla je 60 

tis. €. 

✓ rovnaký postup platí aj pri financovaní zdravotníckej techniky

Akú formu financovania si môžete vybrať?

V prípade motorových vozidiel je to:

✓ úver

✓ finančný lízing

✓ operatívny lízing je poskytovaný 

cez VÚB Operating Leasing, a.s. 

V prípade zdravotníckej techniky je to:

✓ finančný lízing

✓ spätný lízing na zariadenie, ktoré vlastníte 

menej ako 1 rok



FINANCOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Finančný lízing

bez potreby vlastných zdrojov! akontácia/vstupná splátka od 0%, v prípade zubného technika s 

praxou 0-12 mesiacov je akontácia 10%

predmet financovania nie starší ako 1 rok

zvýhodnené úrokové sadzby pre všetky doby splácania (24-60 mesiacov)

bez spracovateľského poplatku

so zvýhodnenými poistnými sadzbami od Generali a Allianz 

bez predkladania finančných výkazov



FINANCOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY
PODNIKATEĽSKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Spätný lízing

Kúpili ste zdravotnícku techniku a vlastníte ju menej ako 1 rok? My vám ju spätne prefinancujeme:

príslušný hnuteľný majetok (zdravotnícku techniku – stroj, prístroj alebo zariadenie) predáte 

spoločnosti VÚB, a.s.

VÚB, a.s. Vám vyplatí peniaze, t.j. získavate cash, ktorý môžete použiť na iný účel

uzatvoríte so spoločnosťou VÚB, a.s., zmluvu o finančnom lízingu a predmet financovania splácate v 

dohodnutých splátkach 

príslušný hnuteľný majetok je Vám stále k dispozícii

po zaplatení všetkých splátok, príp. predajnej ceny sa opäť stávate majiteľom príslušného hnuteľného 

majetku



FINANCOVANIE OSOBNÝCH A ÚŽITKOVÝCH 

MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Finančný lízing a úver 

akontácia/vstupná splátka od 0%

doba splácania 24 - 60 mesiacov

zvýhodnené úrokové sadzby na nové vozidlá aj jazdené vozidlá (max. 2 roky od prvej evidencie)

bez spracovateľského poplatku

so zvýhodneným balíkom poistenia

bez dokladovania príjmu (ak žiada o financovanie zubný technik ako fyzická osoba – musí v 

zmysle zákona dokladovať svoj príjem)



VÚB OPERATING LEASING

Informácie k podmienkam financovania Vám radi poskytnú zamestnanci spoločnosti 

VÚB Operating Leasing, a.s.

Kontakty:

- manažér pre kľúčových klientov Bratislava

Ing. Zuzana Dojčanová +421917125226

zdojcanova@vubol.sk

Ing. Ivan Sirotňák +421905592881

isirotnak@vubol.sk

- manažér pre kľúčových klientov Košice

Michaela Jablonková +421918997225

mjablonkova@vubol.sk

VÚB Operating Leasing, a. s.

Mlynské nivy 1

820 05 Bratislava 

E-mail: fleet@vubol.sk

Infolinka: 0850 123 789

Prenájom osobných motorových vozidiel so službami

mailto:zdojcanova@vubol.sk
mailto:isirotnak@vubol.sk
mailto:mjablonkova@vubol.sk
mailto:info@vubleasing.sk


KONTAKTY

Viac informácií získate: 

na takmer 115 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 https://www.vub.sk/firmy-

podnikatelia/komory-asociacie/

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

požiadaviek 

https://www.vub.sk/firmy-podnikatelia/komory-asociacie/


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 je potrebné predložiť „Potvrdenie o členstve v SKZT“.

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.


