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ZÁKLADNÁ PRODUKTOVÁ CHARAKTERISTIKA  
Povolené prečerpanie 

 

Informácia o banke 
 

 

 
VÚB, a.s. 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sa Vložka č.: 341/B,  
IČO: 31320155 
T.č.: SR 0850 123 000, zahraničie: +421 248 555 970 
Webové sídlo: www.vub.sk 

 

Popis a riziká úveru 
 

 

 
Popis povoleného prečerpania 
 
Povolené prečerpanie je forma úveru, ktorý umožňuje klientovi nakladať s peňažnými prostriedkami na 
bežnom účte nad rámec použiteľných vlastných peňažných prostriedkov.  
Povolené prečerpanie je uzatvárané na základe písomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú. 
Splácanie povoleného prečerpania je realizované každým pripísaním peňažných prostriedkov na účet, 
a to priebežným znižovaním záporného zostatku bežného účtu, na ktorom bolo povolené prečerpanie 
zriadené. 

 

Typ úveru a jeho funkcia 

 

Nezabezpečené  povolené 
prečerpanie 

Bez potreby zabezpečenia. Finančné prostriedky sú k dispozícii 
kedykoľvek. 

Povolené prečerpanie „Štart“ Dostupný takmer každému klientovi s fixnou výškou limitu 99 EUR. 
Neriadi sa Zákonom o spotrebiteľských úveroch. 

 
Cieľový trh  
 
Povolené prečerpanie je určené pre všetky fyzické osoby - spotrebiteľov, okrem klientov privátneho 
bankovníctva, ktoré potrebujú mať finančné prostriedky kedykoľvek k dispozícii. 
Podmienky minimálneho a maximálneho veku pri uzatváraní úverového vzťahu:  
Minimálny vstupný vek: 18 rokov 
Maximálny vek pri žiadosti: 68 rokov 
Podmienku minimálneho a maximálneho veku musí spĺňať každý účastník úverového vzťahu. 
 
Doplnkové možnosti  
 
Bez doplnkových možností. 
 
Doplnkové služby  
 
Bez doplnkových služieb. 
 
Riziká úveru 
 
Riziko dlhodobého nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnanie povoleného prečerpania. 
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Hlavné ekonomické podmienky  
 

 

 
Zoznam všetkých poplatkov spojených s produktom:  
 

Poplatok Výška poplatku  

Poplatok za nastavenie (zriadenie) povoleného prečerpania 0 € 

Upomienka o nezaplatení dlžnej sumy Skutočné náklady 

 
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 
 
Pre povolené prečerpanie nie je RPMN uvádzaná. 
 
Maximálna výška, ktorá môže byť financovaná a dĺžka 
 
Maximálna výška, do ktorej sa poskytuje povolené prečerpanie je 3.400,- EUR.   
Pri povolenom prečerpaní „Štart“ je fixná výška úverového rámca 99 EUR. 
Dĺžka úverového vzťahu je na dobu neurčitú. 
 
 
Úrokové sadzby 

Nezabezpečené povolené prečerpanie – povolené prečerpanie 19,90%, p.a. 

Povolené prečerpanie „Štart“ 18,90%, p.a. 
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Odstúpenie, predčasné splatenie, jednostranná zmena zmluvných podmienok 
a sťažnosti 
 

 

 
Výpoveď zmluvy  
 
Klient (dlžník) je oprávnený zmluvu o úvere vypovedať s 15 dennou výpovednou lehotou, ktorá začína 
plynúť dňom doručenia výpovede VÚB, a.s. 
 
VÚB, a.s. je oprávnená zmluvu o úvere vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 
plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede. 
 
Odstúpenie 
 
Dlžník je oprávnený odstúpiť od úverovej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa 
uzavretia úverovej zmluvy. Oznámenie o odstúpení od úverovej zmluvy je dlžník povinný oznámiť VÚB, 
a.s. písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom VÚB, a.s., pričom lehota na odstúpenie sa 
považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení bolo zaslané najneskôr v 14. kalendárny deň odo dňa 
uzavretia úverovej zmluvy. V prípade, ak na strane dlžníka vystupuje viacero účastníkov musí byť 
odstúpenie podpísané všetkými účastníkmi, inak je neplatné. V prípade, ak pred odstúpením od 
úverovej zmluvy dlžník – spotrebiteľ úver čerpal, je povinný VÚB, a.s. bezodkladne uhradiť istinu úveru 
spolu s úrokom z tejto istiny odo dňa čerpania úveru do dňa splatenia istiny, a to najneskôr do 30 
kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení.  
 
VÚB, a.s. je oprávnená odstúpiť od úverovej zmluvy v prípade dodatočného zistenia, že žiadateľ v 
žiadosti o poskytnutie úveru poskytol nepravdivé údaje alebo predložil VÚB, a.s. sfalšované doklady 
alebo z iného vážneho dôvodu, ktorý VÚB, a.s. nezapríčinila, nemohla predvídať ani odvrátiť a ktorý 
VÚB, a.s. bráni v ďalšom plnení úverovej zmluvy.  
 
Predčasné splatenie 
 
Termín predčasné splatenie sa pri produkte povolené prečerpanie nepoužíva. Splatenie povoleného 
prečerpania je možné uskutočniť pripísaním požadovanej výšky peňažných prostriedkov na účet klienta. 
 

Jednostranné zmeny zmluvných podmienok 
 
VÚB, a.s. je oprávnená jednostranne, po náležitom posúdení s odbornou starostlivosťou schopnosti 
dlžníka splácať úver (najmä kreditných obratov na účte ku ktorému je zriadené povolené prečerpanie), 
oznámiť dlžníkovi zvýšenie alebo zníženie výšky úveru povoleného prečerpania alebo z objektívnych 
dôvodov aj ukončiť dlžníkovi oprávnenie takýto úver čerpať. Oznámenie o zvýšení alebo o znížení výšky 
úveru VÚB, a.s. zašle dlžníkovi najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny a 
oznámenie o ukončení oprávnenia čerpať povolené prečerpanie zašle VÚB, a.s. dlžníkovi vopred alebo 
bezodkladne po ňom. Uvedené oznámenia zašle VÚB, a.s. dlžníkovi písomne alebo na inom trvanlivom 
médiu. 
 
Zmeny zmluvných podmienok pre spotrebiteľov sú oznamované najneskôr 2 mesiace pred 
navrhovaným dňom účinnosti. Výnimkou je zmena výšky úrokovej sadzby, ktorá je oznamovaná 
najneskôr 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. Zmeny zmluvných podmienok pre 
nespotrebiteľov sú oznamované najneskôr 15 dní pred účinnosťou zmeny. 
 
Oznámenie zmeny zmluvných podmienok je bližšie popísané vo Všeobecných obchodných 
podmienkach VÚB, a.s., pre depozitné produkty. 
 
Spotrebiteľ má možnosť bezplatne odstúpiť od zmluvy, ak najneskôr deň pred navrhovanou zmenou 

vysloví svoj nesúhlas písomne a má právo bezplatne vypovedať zmluvu. 
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Sťažnosti a reklamácie 

 
Podmienky a postupy pri podávaní a vybavovaní reklamácií sú upravené v Reklamačnom poriadku 
Všeobecnej úverovej banky, a.s., ktorý je zverejnený na Webovom sídle alebo je k dispozícii na 
ktoromkoľvek Obchodnom mieste.  
 

Kľúčové pojmy 
 

 

 
Povolené prečerpanie - forma spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje klientovi nakladať s 
peňažnými prostriedkami na bežnom účte nad rámec použiteľných vlastných finančných prostriedkov. 
 
Flexidebet  - spotrebiteľský úver vo forme povoleného prečerpania. 
 
Výška úveru – maximálna výška poskytovaného úveru 
 
Povolené prečerpanie „Štart“ - forma povoleného prečerpania s fixnou výškou limitu 99 EUR. 
Neriadi sa Zákonom o spotrebiteľských úveroch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie:  
„Tento dokument slúži len na informačné účely a obsahuje všeobecné informácie o produkte. Účinnosť dokumentu je uvedená v 
spodnej časti každej strany dokumentu. Banka tento dokument pravidelne aktualizuje v súlade so zmenami vo všeobecných 
obchodných podmienkach, produktových obchodných podmienkach, príslušných právnych predpisov (ak obsahuje informácie 
požadované zákonom), cenníkoch a úrokových sadzbách banky. Banka vykonáva obchody so svojimi klientmi na zmluvnom 
základe, preto text Vašej zmluvy, jej prílohy a súčasti, majú prednosť pred informáciami uvedenými v tomto dokumente“. 
 
 


