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Produktová karta 

Prémiový vklad I. (,,produkt‘‘) 
 
Tento dokument má informatívny charakter, je určený pre klientov s cieľom poskytnúť im prehľad najdôležitejších 
informácií podľa Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj 
o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice („Nariadenie“). Cieľom dokumentu je predovšetkým informovať klienta 
o základnej charakteristike produktu, spolu s rizikami a všetkými nákladmi i poplatkami, ktoré sú spojené  s predmetným 
produktom. Tento dokument nie je marketingovým materiálom. 
 
Pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom použité v tejto produktovej karte sú definované v Špeciálnych 
obchodných podmienkach vkladového účtu „Prémiový vklad I." alebo Všeobecných obchodných  podmienkach VÚB, 
a. s., pre depozitné produkty, ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.vub.sk.  
 
Opis produktu 
Základné parametre produktu: 

Typ produktu:  Štruktúrovaný vklad 

Mena vkladu:  EUR 

Minimálna výška vkladu:  5000 EUR 

Štandardná doba viazanosti:  doba od 1.4.2023 do 31.3.2024  

Miera rizika/výnosov produktu:  stupeň SRI 2 zo 7 – nízka riziková trieda (PRIIPs) 

Uvádzací úrok:  2,00 % p.a. (vyplatený v posledný deň Uvádzacej doby viazanosti) 

Základný (garantovaný) úrok: 2,00 % p.a. (vyplácaný kvartálne, a to 0,50 % z vkladu) 

Bonusový úrok: 1,00 % p.a. (pri splnení podmienok vyplácaný kvartálne, a to 0,25% 
z vkladu) 

Splatnosť základného a bonusového úroku 
v pomernej výške: 

Kvartálne 

Referenčný výmenný kurz: výmenný kurz menového páru EUR/CZK o 10:00 hod. newyorského 
času zverejnený v príslušný Rozhodujúci deň na stránke „BFIX“ 
služby Bloomberg (alebo náhradnej, určenej tvorcom produktu) 

Hodnota „Strike“:  24,00 EUR/CZK   

Rozhodujúce dni: 226.6.2023, 25.9.2023, 22.12.2023, 25.3.2024 
 

 
Prémiový vklad I. (ďalej aj len „vklad“ alebo „produkt“) znamená produkt, ktorý je vkladom na vkladovom (termínovanom) 
účte v mene EUR v dohodnutej výške, na dohodnutú Celkovú dobu viazanosti a s úrokovým výnosom, ktorý VUB zriaďuje 
a vedie Majiteľovi účtu na základe Zmluvy o vkladovom účte Prémiový vklad I, ktorý je po uplynutí Uvádzacej doby 
viazanosti počas celej Štandardnej doby viazanosti vkladom spadajúcim v rámci Investičného dotazníka do skupiny 
štruktúrovaných depozít (ŠD) v zmysle §7 ods. 15 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZCP), a ktorý nemožno po uplynutí Celkovej 
doby viazanosti ako štruktúrovaný vklad ďalej predĺžiť. Úrokovým výnosom sa rozumie uvádzací úrok, základný úrok 
a za splnenia stanovených podmienok aj bonusový úrok.  
 
Uvádzací úrok je úrok, ktorým je úročený vklad počas Uvádzacej doby viazanosti, predstavuje 2% p. a. z vkladu a bude 
vyplatený v posledný deň Uvádzacej doby viazanosti.   
Základný úrok je úrok, ktorým je úročený vklad počas Štandardnej doby viazanosti a predstavuje 2% p. a. z vkladu 
a bude vyplácaný štvrťročne (0,50% z vkladu za štvrťrok).  
Bonusový úrok v pomernej výške sa vyplatí, ak výsledný výmenný kurz menového páru EUR/CZK bude v príslušný 
Rozhodujúci deň pod hodnotou „Strike“ (24,000 EUR/CZK). V opačnom prípade na bonusový úrok v pomernej výške 
nárok nevznikne. Bonusový úrok zodpovedá 1% p. a. z vkladu (pomerná výška bonusového úroku je 0,25% z vkladu za 
štvrťrok).  
 
 
 
 
 
 

http://www.vub.sk/
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Ilustratívny príklad vzniku nároku na bonusový úrok a situácie, kedy na bonusový úrok nárok nevznikne 

 
 
Cieľový klient, pre ktorého je produkt určený 

Typ:  Neprofesionálny klient 

Znalosti a skúsenosti:  So základnými (nízkymi) znalosťami ako napr. akcie, dlhopisy, 
štruktúrované vklady a/alebo podielové fondy  

Schopnosť znášať finančné straty:  Neschopnosť znášať akúkoľvek stratu svojej investície 

Únosná miera rizika na výnosoch pre klienta:  Klient, ktorý očakáva zhodnotenie svojho vkladu a nie je ochotný 
akceptovať výkyvy svojej investície 

Ciele a potreby klienta:  Výnos; Investičný horizont 1 rok 

Distribučná stratégia:  Prijatie a postúpenie pokynu, predaj bez poradenstva, predaj s 
investičným poradenstvom 

 
Cieľový klient, pre ktorého produkt NIE je určený 

Typ:  -- 

Znalosti a skúsenosti:  Bez predchádzajúcich základných znalostí 

Schopnosť znášať finančné straty: -- 

Únosná miera rizika na výnosoch pre klienta: -- 

Ciele a potreby klienta:  Uchovanie hodnoty, likvidita, hedging 

 
Riziká produktu 
S produktom sú spojené viaceré riziká. Trhové riziko má vplyv na priebežnú hodnotu produktu. Kreditné riziko je spojené 
so schopnosťou splatiť/vyplatiť produkt bankou. Riziko likvidity je spojené s možnosťou predčasne ukončiť produkt a 
zinkasovať hotovostnú protihodnotu. 
 
Náklady a poplatky súvisiace s produktom a poskytnutou investičnou službou 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad nákladov a poplatkov súvisiacich s produktom a s poskytnutím súvisiacej 
investičnej služby. Uvedené náklady a poplatky sú zobrazené na ilustratívnom príklade vkladu 10 000 EUR, s tým, že za 
odporúčané obdobie držby by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste vložili a základný úrok (bonusový úrok by bol 0%).  
 

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady Ročný vplyv 
nákladov v prípade 

ukončenia po 
odporúčanom 

období 

Vstupné náklady Neuplatňujú sa  
0 EUR 

Výstupné náklady Neuplatňujú sa, ak si produkt ponecháte 
do uplynutia odporúčanej doby držby.  

               
0 EUR  



 

 

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 
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Priebežné náklady zrážané každý rok  

Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne 
alebo prevádzkové náklady  

Neuplatňujú sa  
0 EUR  

Transakčné náklady  Neuplatňujú sa            0 EUR  

Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok  
 

 

Poplatky za výkonnosť Neuplatňujú sa 0 EUR  

 
Maximálny kumulatívny efekt poplatkov na zhodnotenie Vašej investície: Ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného 
obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 2% pred zohľadnením nákladov a 2% po zohľadnení 
nákladov. 
 
Ukončenie produktu pred dátumom splatnosti  
Produkt je určený na držbu až do určeného dátumu splatnosti. Produkt je možné predčasne ukončiť počas Celej doby 
viazanosti, ale len v celej sume vkladu. Klient stráca nárok na vyplatenie základného úroku a bonusového úroku, ktoré 
sa ešte nestali splatnými. Dodatočne k tomu klient bude musieť pri predčasnom ukončení znášať náklady vo 
výške 4% z objemu vkladu (pokuta za predčasný výber).  
 

Politika prijímania stimulov 

V súvislosti s poskytovaním investičných služieb klientovi vo vzťahu k produktu VUB nezískava od tretích strán peňažné 

plnenie ani nepeňažné plnenie (ust. § 73b ods. 3 ZCP). 

 
Konflikt záujmov 
Vzhľadom na poskytovanie rôznych druhov investičných služieb zo strany VÚB, a. s., môžu vznikať situácie, pri ktorých 
dôjde ku konfliktu záujmov VÚB, a. s., alebo jej zamestnancov so záujmom klienta alebo konfliktu záujmov medzi klientmi 
VÚB, a. s., navzájom.   
VÚB, a. s., prijala a dôsledne dodržiava opatrenia prijaté na predchádzanie a zvládnutie konfliktu záujmov, pričom vždy 
uprednostňuje záujmy klienta pred vlastnými.  Pokiaľ napriek prijatým opatreniam nastane situácia konfliktu záujmov, 
VÚB, a. s., o tom klienta  informuje. V prípade neodvrátiteľného konfliktu záujmov môže VÚB, a. s., poskytnutie 
investičnej služby odmietnuť.  
Tvorcom tohto produktu je samotná VÚB, a. s., a preto pri jeho predaji klientom môže vzniknúť konflikt záujmov.  
Ak VÚB, a. s., vyhodnocuje primeranosť produktu pre klienta (ust. § 73g ZCP) a na základe vyplneného investičného 
dotazníka vyhodnotí, že produkt je pre klienta neprimeraný, môže klient vložiť vklad, ak napriek upozorneniu VÚB, a. s.,  
o neprimeranosti, klient na jeho vložení trvá. Rovnaký postup sa uplatní, ak klient odmietne vyplniť investičný dotazník 
pre vyhodnotenie primeranosti.   
Ak VÚB, a. s., poskytuje klientovi investičnú službu investičné poradenstvo a na základe vyplneného investičného 
dotazníka vyhodnotí, že produkt nie je pre klienta vhodný (ust. § 73f ods.1 ZCP), klientovi neumožní vložiť vklad.  
Rovnaký postup sa uplatní, ak klient odmietne vyplniť investičný dotazník pre investičné poradenstvo, t. j. vyhodnotenie 
vhodnosti.  
 
Ochrana vkladov  
Klienti sú vystavení riziku insolventnosti VÚB, a. s., Vklad klienta je chránený za podmienok a v rozsahu ustanovenom 
zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Týmto zákonom sa zriaďuje Fond ochrany vkladov, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky bánk na poskytovanie 
náhrad za vklady uložené v bankách, ak sa stanú nedostupnými.  Viac informácií nájdete na webovom sídle VÚB, a. s., 
www.vub.sk/ludia/informacny-servis/informacie-ochrane-vkladov. 
 
Zdaňovanie výnosu  
Bližšie informácie nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach VÚB, a. s., pre depozitné produkty (bod 10.5).  
 
Produktová dokumentácia 

Ďalšie dokumenty viažuce sa k tomuto produktu, a to najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Všeobecné obchodné 
podmienky VÚB, a. s., pre depozitné produkty, Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu „Prémiový vklad I. 
a dokument Sprievodca investora" nájdete na webovom sídle VÚB, a. s., www.vub.sk. 

https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/informacie-ochrane-vkladov.html
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