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     Všeobecná úverová banka, a.s.  

      Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,  

         Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
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                                                                                 Predmet činnosti:  podľa zákona o bankách  

                            Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska  

     I. Karvaša 1,  

    813 25 Bratislava  

                                                            VÚB je členom skupiny INTESA SANPAOLO  

  

  

ŠPECIÁLNE OBCHODNÉ PODMIENKY VKLADOVÉHO ÚČTU  

„PRÉMIOVÝ VKLAD I.“  

 

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ  

  

1.1.  V týchto Obchodných podmienkach a v dokumentoch, na ktoré tieto Obchodné podmienky 

odkazujú, budú mať nasledovné pojmy nasledovný význam:  

(a) Aplikovateľné právne predpisy znamená ZCP, Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení 

smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565 

a Nariadenie PRIIPs.   

(b) Bonusový úrok znamená úrok, ktorý Majiteľ účtu získa z vkladu na Prémiový vklad I. 

počas Štandardnej doby viazanosti k Dátumu výplaty resp. najbližší nasledujúci 

Obchodný deň, ak nastanú podmienky podľa bodu 5.2 týchto Obchodných podmienok. 

(c) Celková doba viazanosti znamená celkovú dĺžku viazanosti vkladu na Prémiový vklad 

I., ktorá sa začína v prvý deň Uvádzacej doby viazanosti a končí sa v posledný deň 

Štandardnej doby viazanosti.  

(d) Celkový limit vkladov znamená celkový limit vo výške 10 000 000,- EUR (slovom: 

desať miliónov euro), do ktorého možno zriadiť vklady ako Prémiové vklady I. 

(e) Dátum výplaty znamená príslušný deň takto označený v tabuľke podľa odseku 4.1 nižšie. 

(f) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565 znamená Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 

2017/565 z 25. apríla 2016, 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. 

(g) Investičný dotazník znamená dokument, prostredníctvom ktorého VUB zisťuje pre účely 

ZCP najmä informácie podľa odseku 7.1 nižšie.  

(h) Majiteľ účtu znamená fyzickú alebo právnickú osobu, s ktorou VUB uzatvorila Zmluvu, 

alebo ktorá prejavila vôľu uzatvoriť s VUB Zmluvu, alebo osobu, na ktorú prešli práva a 

povinnosti zo Zmluvy.  
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(i) Nariadenie PRIIPs znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení 

(PRIIP) v platnom znení. 

(j) Obchodné podmienky znamená tieto Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu 

„Prémiový vklad I.“ VUB k Zmluve, vrátane príloh k nim.  

(k) Obchodný deň znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja podľa zákona č. 

241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov.  

(l) Ostatná produktová dokumentácia znamená príslušná dokumentácia k Prémiovému 

vkladu I. (s výnimkou Zmluvy), ktorá obsahuje, okrem iného, informácie o povahe, 

charaktere a rizikách spojených s Prémiovým vkladom I., informácie o nákladoch 

a odplatách, možných výnosoch i stratách a ďalšie informácie požadované príslušnými 

Aplikovateľnými právnymi predpismi a ktorú tvoria najmä: (A) produktová karta 

vypracovaná osobitne pre Prémiový vklad I. v súlade s Delegovaným nariadením (EÚ) 

2017/565 a (B) dokument s kľúčovými informáciami vypracovaný osobitne pre Prémiový 

vklad I. v súlade s Nariadením PRIIPs.  

(m) Politika predchádzania konfliktom záujmov znamená súhrn pravidiel, ktoré VUB 

zaviedla a dodržiava v súlade s článkom 34 Delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565. 

Základné informácie o týchto pravidlách sú uvedené na Webovom sídle v sekcii „Misia 

a hodnoty/Ochrana investora“ ako súčasť všeobecných predpredajných informácií 

a súvisiacej všeobecnej predpredajnej dokumentácie, v ktorej sa na Politiku 

predchádzania konfliktom záujmov odkazuje (napr. dokument s názvom „Sprievodca 

investora“).  

(n) Prémiový vklad I. 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, 

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 ZCP a ktorý nemožno po uplynutí Celkovej doby viazanosti ako 

štruktúrovaný vklad ďalej predĺžiť.  

(o) Produktová dokumentácia znamená Zmluva a Ostatná produktová dokumentácia.  

(p) Rozhodujúci deň znamená príslušný deň takto označený a uvedený vedľa príslušného 

Dátumu výplaty v tabuľke podľa odseku 5.2 nižšie.    

(q) Stratégia vykonávania pokynov znamená súhrn pravidiel, ktoré VUB zaviedla a 

dodržiava v súlade s §73p a §73s ZCP ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565. Tento súhrn pravidiel obsahuje najmä pravidlá 

vykonávania pokynov Majiteľa účtu v záujme dosiahnutia najlepšieho výsledku pre 

Majiteľa účtu a pravidlá alokácie pokynov klientov.  

(r) Štandardná doba viazanosti znamená dobu, ktorej prvý deň nastane po poslednom dni 

Uvádzacej doby viazanosti, t. j. 1.4.2023 a končí dátumom splatnosti vkladu na Prémiový 

vklad I., t. j. 31.3.2024.  
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(s) Uvádzacia doba viazanosti znamená dobu od uzatvorenia Zmluvy avšak najskôr od 

1.3.2023 do 31.3.2023 alebo do dňa, v ktorom bude dosiahnutý Celkový limit vkladov 

(podľa toho, ktorý deň nastane skôr). 

(t) VUB znamená Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 

Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

1, oddiel Sa, vložka č.: 341/B. 

(u) Webové sídlo znamená internetová stránka VUB dostupná na: www.vub.sk.     

(v) Základný úrok znamená úrok, ktorým je úročený vklad na Prémiový vklad I. počas 

Štandardnej doby viazanosti. Úrok je zúčtovaný k príslušnému Dátumu výplaty resp. 

najbližší nasledujúci Obchodný deň.  

(w) ZCP znamená zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v 

znení neskorších predpisov.  

(x) Zmluva znamená Zmluvu o vkladovom účte uzatvorenú medzi Majiteľom účtu a VUB v 

znení všetkých budúcich zmien a dodatkov (vrátane inovácií), vrátane všetkých jej príloh 

a súčastí, na ktoré odkazuje, na základe ktorej bude zriadený a vedený pre Majiteľa účtu 

vkladový účet, na ktorom možno realizovať Prémiový vklad I. a v prípade podľa 

poslednej vety odseku 2.4 nižšie a po splnení podmienok tam uvedených aj akýkoľvek 

ďalší vklad iný ako Prémiový vklad I. 

(y) Zmluva IP znamená Zmluvu o investičných produktoch a investičných službách, na 

základe ktorej VUB poskytuje druhej zmluvnej strane službu Investičného poradenstva 

(ako je definovaná v odseku 7.1 nižšie) a iné investičné služby, v znení všetkých budúcich 

zmien a dodatkov (vrátane inovácií), vrátane všetkých jej príloh a súčastí, na ktoré 

odkazuje.   

 

1.2. Pojmy a výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú používané v týchto Obchodných 

podmienkach a v dokumentoch, na ktoré tieto Obchodné podmienky odkazujú a ktoré nie sú 

výslovne definované v odseku 1.1 vyššie, majú význam, aký je im priradený v  príslušnom 

ustanovení toho príslušného dokumentu, v ktorom sú definované. 

 

2. PODMIENKY PRE ZRIADENIE VKLADU  

  

2.1.  Minimálna výška každého vkladu na Prémiový vklad I. je 5 000,- EUR. Vklad na Prémiový vklad 

I. musí byť v násobkoch celých 10,- EUR. Vklad na Prémiový vklad I. je možné realizovať iba    

v deň uzatvorenia Zmluvy, v mene euro, buď ako vklad v hotovosti alebo ako bezhotovostný 

prevod z účtu vedeného vo VUB. Prídavné vklady na Prémiový vklad I. po dni uzatvorenia 

Zmluvy nie je možné realizovať. 

  

2.2.  Ak do konca Obchodného dňa, v ktorom Majiteľ účtu Zmluvu s VUB uzatvoril, nebude na 

Prémiový vklad I. pripísaný vklad vo výške minimálneho vkladu uvedeného v bode 2.1 týchto 

Obchodných podmienok, maximálne vo výške dohodnutej zmluvnými stranami, uvedené sa 

považuje za rozväzovaciu podmienku, ktorá má za následok zánik  Zmluvy k  momentu skončenia 

tohto Obchodného dňa. V prípade podľa predchádzajúcej vety, ako aj v prípade, ak na Prémiový 

vklad I. bude pripísaný vklad až po zániku Zmluvy, VUB peňažné prostriedky prevedie bez 

zbytočného odkladu späť na účet, z ktorého bola úhrada realizovaná. 

http://www.vub.sk/
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2.3.  Predčasný výber časti prostriedkov z Prémiového vkladu I. nie je možný. Predčasný výber 

prostriedkov z Prémiového vkladu I. je možné uskutočniť počas Celej doby viazanosti len v celej 

sume vkladu. V prípade predčasného výberu z Prémiového vkladu I., Zmluva zaniká dňom 

predčasného výberu celej sumy vkladu z Prémiového vkladu I. Predčasný výber z Prémiového 

vkladu I. počas Štandardnej doby viazanosti je možné realizovať iba k 20. dňu v kalendárnom 

mesiaci, alebo ak tento deň nie je Obchodným dňom, tak v najbližší nasledujúci Obchodný deň. 

Pokuta za predčasný výber je 4 % z objemu vkladu a odúčtuje sa Majiteľovi účtu z vyplateného 

vkladu. Suma predčasného výberu z Prémiového vkladu I. po odúčtovaní poplatku bude 

prevedená na účet podľa pokynu Majiteľa účtu.  

  

2.4.  V deň nasledujúci po dni uplynutia Celkovej doby viazanosti vkladu, môže Majiteľ účtu 

uskutočniť výber vkladu z Prémiového vkladu I. V prípade výberu celej sumy vkladu podľa 

predchádzajúcej vety, Zmluva zaniká dňom výberu celej sumy vkladu z Prémiového vkladu I.  

Výplata vkladu z Prémiového vkladu I. môže byť realizovaná podľa pokynu Majiteľa účtu, a to 

ako výber  v hotovosti, alebo ako bezhotovostný prevod. V prípade, že  Majiteľ účtu nezadá pokyn 

na výber celého vkladu alebo časti vkladu, jeho Prémiový vklad I. sa v deň nasledujúci po dni 

uplynutia Celkovej doby viazanosti  stáva vkladovým  účtom, s viazanosťou 1 mesiac a príslušnou 

úrokovou sadzbou určenou Zverejnením, na ktorý sa v celom rozsahu použijú ustanovenia 

platných Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s. pre depozitné produkty (ďalej len 

„VOP DP“).  

  

2.5.  Majiteľ účtu môže splnomocniť v Podpisovom vzore „disponenta“ na disponovanie s vkladom na 

Prémiový vklad I. Pokiaľ nie je ďalej výslovne uvedené inak, disponent môže vykonať všetky 

úkony definované v platných VOP DP. Disponent nemôže vykonať predčasný výber prostriedkov 

na Prémiový vklad I. 

  

3. ÚROČENIE POČAS UVÁDZACEJ DOBY VIAZANOSTI  

  

3.1. Počas Uvádzacej doby viazanosti je Majiteľovi účtu priznaný úrok z vkladu na Prémiový vklad 

I., a to vo výške alikvotnej časti ročného Základného úroku vypočítanej za obdobie začínajúce 

dňom vloženia, resp. pripísania vkladu na Prémiový vklad I. a končiace posledným dňom 

Uvádzacej doby viazanosti (ďalej len „Uvádzací úrok“). Uvádzací úrok po zdanení je vyplatený 

Majiteľovi účtu v posledný deň Uvádzacej doby viazanosti na účet určený podľa pokynu Majiteľa 

účtu.  

3.2. Pre vylúčenie pochybností, počas Uvádzacej doby viazanosti sa na Prémiový vklad I. nevzťahujú 

ustanovenia týchto Obchodných podmienok, ktoré upravujú podmienky pre vyplatenie 

Bonusového úroku ani ďalšie osobitné podmienky a postupy vzťahujúce sa na Prémiový vklad I. 

počas Štandardnej doby viazanosti.    

 

4. ZÁKLADNÝ ÚROK  

  

4.1.     Počas Štandardnej doby viazanosti je Majiteľovi účtu priznaný Základný úrok, ktorý bude 

vyplatený vždy k príslušnému Dátumu výplaty. Základný úrok bude vyplatený Majiteľovi účtu 
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na účet podľa jeho dispozície uvedenej v Zmluve. Okrem toho môže byť Majiteľovi účtu 

vyplatený k Dátumu výplaty aj Bonusový úrok, ak budú splnené podmienky uvedené v bode 5.2. 

týchto Obchodných podmienok. Ak počas Štandardnej doby viazanosti pripadne Dátum výplaty 

na deň pracovného pokoja, je každý príslušný výnos Majiteľovi účtu vyplatený v najbližší 

nasledujúci Obchodný deň.   

 

Tabuľka uvádzajúca hodnoty úrokových výnosov a dátumy pre ich vyplatenie  

 

 Základný úrok – ako 

garantovaný úrok  

 

Bonusový úrok    

2,00% p.a.*  1,00% p.a.* 

Dátum výplaty    

30.6.2023  0,50%  0,25%  

30.9.2023  0,50%   0,25% 

31.12.2023 0,50%   0,25% 

31.3.2024  0,50%  0,25% 

 

 * ročný úrokový výnos (určený sadzbou p.a.) je splatný priebežne počas Štandardnej doby 

viazanosti v štyroch termínoch výplaty vo výške pomernej časti zodpovedajúcej ¼-ne príslušného 

ročného výnosu; k výplate príslušnej pomernej časti bonusového úroku v príslušnom termíne 

dôjde len vtedy, ak budú splnené podmienky pre jeho výplatu podľa odseku 5.2 nižšie  

     

5. BONUSOVÝ ÚROK  

  

5.1  Podkladom pre výpočet Bonusového úroku je referenčný výmenný kurz menového páru 

EUR/CZK zverejnený o 10:00 hod. newyorského času v príslušný Rozhodujúci deň na stránke 

„BFIX“ služby Bloomberg alebo, ak dôjde k zmene v označení strany alebo k zániku služby, na 

takej strane takej služby, akú VUB odôvodnene určí ako stranu alebo službu, ktorá svojimi 

parametrami najviac zodpovedá pôvodnej stránke a službe.  

  

5.2  Majiteľovi účtu bude vyplatený k príslušnému Dátumu výplaty Bonusový úrok v pomernej výške 

určenej podľa tabuľky v odseku 4.1 vyššie, ak v Rozhodujúci deň, ktorý najbližšie predchádza 

danému Dátumu výplaty a je vedľa neho uvedený v tabuľke nižšie, výsledná hodnota výmenného 

kurzu EUR/CZK bude nižšia ako stanovená hraničná (strike) hodnota výmenného kurzu 

EUR/CZK 24,000. Ak v najbližší Rozhodujúci deň pred príslušným Dátumom výplaty bude 

hodnota výmenného kurzu EUR/CZK rovná alebo vyššia ako stanovená hraničná (strike) hodnota 

tohto kurzu podľa predchádzajúcej vety, Majiteľovi účtu nebude k príslušnému Dátumu výplaty 

vyplatený Bonusový úrok.  
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Tabuľa uvádzajúca Dátumy výplat a k nim prislúchajúce Rozhodujúce dni  

 

Dátum výplaty  Rozhodujúci deň pre vznik nároku na výplatu 

Bonusového úroku v príslušný Dátum výplaty 

30.6.2023  26.6.2023 

30.9.2023  25.9.2023 

31.12.2023 22.12.2023 

31.3.2024  25.3.2024 

 

 

 Graf znázorňujúci mechanizmus vyplatenia bonusového úroku  

  
   

Pri splnení podmienky podľa prvej vety odseku 5.2 v každý Rozhodujúci deň počas Štandardnej 

doby viazanosti tak Majiteľ účtu môže získať maximálny Bonusový úrok až 1,00% p.a. (t.j. 0,25% 

za každý zo štyroch Rozhodujúcich dní, v ktorom bude splnená podmienka pre vyplatenie 

Bonusového úroku).  

  

5.3  Pre účely Zmluvy výlučne počas obdobia, v ktorom táto upravuje a vzťahuje sa na Prémiový 

vklad I., najmä z dôvodu osobitostí úročenia vkladu na Prémiový vklad I., pripisovania a spôsobu 

vyplácania úroku, sa vypúšťa použitie ustanovení Obchodného zákonníka a príslušných 

ustanovení VOP DP v rozsahu, ktorom sú v rozpore so Zmluvou, alebo v ktorom by ich použitie 

mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia 

Zmluvy. Týmto nie je dotknuté ustanovenie poslednej vety odseku 2.4 vyššie.   

   

6. POSTAVENIE MAJITEĽA ÚČTU   

  

6.1  Majiteľ účtu vyhlasuje a potvrdzuje, že:  
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(a) pokiaľ nebude na vlastnú žiadosť a po dohode s VUB a splnení ďalších podmienok 

stanovených príslušnými Aplikovateľnými právnymi predpismi zaradený do inej 

kategórie podľa odseku (c) nižšie (ďalej len „Podmienky rekategorizácie“), bol VUB 

klasifikovaný ako neprofesionálny klient;  

(b) VUB ho v súlade s príslušnými Aplikovateľnými právnymi predpismi poučila o právach 

a úrovni ochrany vyplývajúcich zo zaradenia do príslušnej kategórie, ako aj o tom, či sa 

na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov a o jeho podmienkach;  

(c) po zaradení do kategórie neprofesionálnych klientov v súlade s odsekom (a) vyššie je 

oprávnený požadovať, aby s ním VUB zaobchádzala ako s profesionálnym klientom po 

splnení Podmienok rekategorizácie .  

  

6.2  Majiteľ účtu potvrdzuje a súhlasí, že pokiaľ nemá s VUB uzatvorenú Zmluvu IP, VUB mu 

v súvislosti s Prémiovým vkladom I. neposkytuje službu investičného poradenstva. Majiteľ účtu 

potvrdzuje a súhlasí, že VUB mu v súvislosti s Prémiovým vkladom I. neposkytuje ani službu 

riadenia portfólia, pokiaľ sa výslovne nedohodli inak. Majiteľ účtu potvrdzuje, že pokiaľ nemá 

s VUB uzatvorenú Zmluvu IP, od VUB neprijíma žiadne odporúčanie, radu alebo návod inej ako 

všeobecnej povahy.  

7. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ZO STRANY MAJITEĽA ÚČTU  

  

7.1  Majiteľ účtu potvrdzuje, že VUB ho požiadala prostredníctvom Investičného dotazníka o 

poskytnutie príslušných informácií, ktoré je povinná od neho získať podľa príslušných 

Aplikovateľných právnych predpisov. V závislosti od druhu služby poskytovanej vo vzťahu 

k Prémiovému vkladu I. VUB získava od Majiteľa účtu najmä informácie týkajúce sa jeho 

znalostí a skúseností týkajúce sa zriadenia Prémiového vkladu I. podľa Zmluvy. V prípade 

zriadenia Prémiového vkladu I. v súvislosti s poskytovaním služby investičného poradenstva 

podľa § 6 ods. 1 písm. e) ZCP (ďalej len „Investičné poradenstvo“), VUB získava od Majiteľa 

účtu v súlade s § 73f ods.1 ZCP aj ďalšie informácie týkajúce sa najmä jeho finančnej situácie, 

vrátane schopnosti znášať stratu a informácie týkajúce sa jeho investičných cieľov. Okrem toho 

je VUB oprávnená získavať od Majiteľa účtu aj informácie o akýchkoľvek ďalších skutočnostiach 

ustanovených príslušnými Aplikovateľnými právnymi predpismi (napr. informácie o jeho 

preferenciách z hľadiska udržateľnosti a pod.). Všetky uvedené informácie získava VUB v takom 

rozsahu, aby na ich základe mohla určiť, či:  

 

(a) sú znalosti a skúsenosti Majiteľa účtu dostatočné na to, aby si Majiteľ účtu uvedomoval 

riziká spojené s  investovaním do Prémiového vkladu I. podľa Zmluvy a či je táto 

investícia v prípade poskytovania inej služby ako Investičné poradenstvo pre Majiteľa 

účtu primeraná v zmysle §73g ods. 2 ZCP; 

(b) je Prémiový vklad I. v prípade poskytovania služby Investičného poradenstva pre 

Majiteľa účtu vhodný a odporučiť mu ho so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí 

a skúseností, odolnosti voči riziku,  schopnosti znášať straty a prípadných ďalších 

skutočností v zmysle Aplikovateľných právnych predpisov.   
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7.2 Majiteľ účtu berie na vedomie, že pokiaľ bol VUB zaradený do kategórie profesionálnych 

klientov, VUB je oprávnená predpokladať, že Majiteľ účtu:  

 

(a) má všetky znalosti a skúsenosti týkajúce sa zriadenia Prémiového vkladu I., ktoré mu 

umožnia uvedomovať si riziká spojené s investovaním do Prémiového vkladu I.; a  

(b) v prípade zriadenia Prémiového vkladu I. v rámci poskytovania služby Investičného 

poradenstva, je zároveň schopný finančne zvládnuť súvisiace investičné riziká v súlade s 

jeho investičnými cieľmi.  

 

7.3 Majiteľ účtu potvrdzuje, že všetky informácie, ktoré poskytol VUB v Investičnom dotazníku sú 

pravdivé, úplné a presné.  

7.4 Majiteľ účtu potvrdzuje, že si je vedomý toho, že pokiaľ ním poskytnuté informácie nie sú 

pravdivé, úplné a presné, VUB nie je schopná: 

(a) posúdiť, či v prípade zriadenia Prémiového vkladu I. v rámci poskytovania inej služby 

ako Investičné poradenstvo si Majiteľ účtu uvedomuje riziká spojené s investovaním do 

Prémiového vkladu I. a či je Prémiový vklad I. pre Majiteľa účtu primeraný; 

(b) posúdiť, či v prípade zriadenia Prémiového vkladu I. v rámci poskytovania služby 

Investičného poradenstva je Prémiový vklad I. pre Majiteľa účtu vhodný a či mu ho preto 

môže alebo nemôže odporučiť.   

 

7.5 Majiteľ účtu ďalej potvrdzuje, že rovnaké dôsledky, aké sú uvedené v písm. (a) odseku 7.4 vyššie, 

nastanú aj vtedy, ak sa má zriadiť Prémiový vklad I. v rámci poskytovania inej služby ako 

Investičné poradenstvo a Majiteľ účtu neposkytne VUB v Investičnom dotazníku žiadne 

informácie. Ak sa má zriadiť Prémiový vklad I. v rámci poskytovania služby Investičného 

poradenstva, však Majiteľ účtu neposkytne VUB žiadne informácie v Investičnom dotazníku, 

Majiteľ účtu potvrdzuje, že si je vedomý toho, že v takomto prípade mu VUB neodporučí a ani 

neumožní zriadiť a realizovať vklad na Prémiový vklad I.  

7.6 VUB nezodpovedá za akúkoľvek škodu či inú ujmu, ktorá Majiteľovi účtu vznikne 

v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v odseku 7.4 vyššie, teda v dôsledku poskytnutia 

nepravdivej, neúplnej či nepresnej informácie alebo v dôsledku neposkytnutia informácie.  

8. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ZO STRANY VUB  

  

8.1  Majiteľ účtu potvrdzuje, že VUB mu poskytla všetky informácie, ktoré je podľa ZCP a ostatných 

príslušných Aplikovateľných právnych predpisov VUB povinná poskytnúť Majiteľovi účtu a to 

najmä nasledovné informácie:  

 

(a) informácie o VUB, zahŕňajúce najmä informácie o identite VUB, o príslušných 

povoleniach VUB na poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb, vrátane 

názvu a kontaktnej adresy kompetentného orgánu, ktorý VUB udelil povolenie na činnosť, 

o spôsoboch a jazyku komunikácie medzi VUB a Majiteľom účtu, o krokoch, ktoré VUB 
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prijíma, aby zabezpečila ochranu finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov, 

ktoré má v držbe, a to v podobe súhrnného opisu týchto krokov, vrátane súhrnných 

informácií o akomkoľvek príslušnom systéme náhrad pre investorov alebo systéme 

ochrany vkladov, ktorý sa vzťahuje na VUB, opis politiky v oblasti konfliktu záujmov, 

ktorú VUB dodržiava, pričom tento opis možno poskytnúť v súhrnnej forme;  

(b) informácie o mieste výkonu služby;  

(c) informácie o investícii do Prémiového vkladu I. zahŕňajúce najmä všeobecný popis 

povahy takejto investície a opis rizík spojených s investovaním do Prémiového vkladu I., 

berúc pritom do úvahy zaradenie Majiteľa účtu do príslušnej kategórie, informácie                 

o navrhovaných investičných stratégiách, vrátane príslušných poučení a upozornení              

v súvislosti s rizikami spojenými s investovaním do Prémiového vkladu I. alebo                           

s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane peňažných prostriedkov zverených 

Majiteľom účtu VUB, a či je Prémiový vklad I. určený pre neprofesionálnych klientov 

alebo profesionálnych klientov, s ohľadom na identifikovaný cieľový trh;  

(d) informácie o ochrane majetku Majiteľa účtu; 

(e) informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch.  

9. STRATÉGIA VYKONÁVANIA POKYNOV  

  

9.1  Stratégia vykonávania pokynov je dostupná na Webovom sídle v sekcii „Misia 

a hodnoty/Ochrana investora“ a na Obchodných miestach VUB. Pri vykonávaní pokynov VUB 

postupuje v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov, ak z obsahu Stratégie vykonávania 

pokynov a/alebo z Aplikovateľných právnych predpisov nevyplýva inak. Majiteľ účtu podpisom 

Zmluvy potvrdzuje, že mu bola zo strany VUB poskytnutá Stratégia vykonávania pokynov a 

výslovne s ňou súhlasí.  

10. POLITIKA PREDCHÁDZANIA KONFLIKTOM ZÁUJMOV  

  

10.1  VUB zaviedla primerané a účinné opatrenia a postupy pri predchádzaní, minimalizácii a riešení 

možného konfliktu záujmov. Tieto opatrenia definujú možné konflikty záujmov, ktoré môžu 

vzniknúť pri vytváraní produktu a poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy.  

  

10.2  VUB oznámi povahu a zdroj konfliktu Majiteľovi účtu pred poskytnutím služby podľa tejto 

Zmluvy a v prípade ich poskytnutia alebo vykonania uprednostní vždy záujmy Majiteľa účtu pred 

vlastnými. V prípade konfliktu záujmov medzi viacerými  klientmi VUB zaistí rovnaké a 

spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.  

 

 

11. POSÚDENIE PRIMERANOSTI/VHODNOSTI  

  

11.1  Na základe informácií poskytnutých Majiteľom účtu v Investičnom dotazníku, VUB pred 

investovaním do Prémiového vkladu I. posúdi, či daná investícia je alebo nie je pre Majiteľa účtu: 
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(a) v rámci poskytovania inej služby ako Investičné poradenstvo neprimeraná v zmysle §73g 

odsek 2 ZCP; 

(b) v rámci poskytovania služby Investičného poradenstva nevhodná.  

  

11.2  Ak VUB určí, že investícia do Prémiového vkladu I. nie je pre Majiteľa účtu v rámci poskytovania 

inej služby ako Investičné poradenstvo primeraná, VUB na neprimeranosť Majiteľa účtu 

upozorní. Ak VUB určí, že investícia do Prémiového vkladu I. nie je pre Majiteľa účtu v rámci 

poskytovania služby Investičného poradenstva vhodná, VUB investíciu Majiteľovi účtu 

neodporučí a neumožní mu ju ani vykonať. Majiteľ účtu berie na vedomie, že investovanie do 

Prémiového vkladu I. v rámci poskytovania inej služby ako Investičné poradenstvo, ak pre neho 

nie je primerané, predstavuje pre Majiteľa účtu riziko vyplývajúce najmä z toho, že (i) Majiteľ 

účtu nemusí byť schopný uvedomovať si riziká spojené s investovaním do Prémiového vkladu I. 

alebo (ii) investovanie do Prémiového vkladu I. nemusí byť v súlade s investičnými zámermi 

Majiteľa účtu.  

  

11.3  V prípade rozhodnutia Majiteľa účtu pre investovanie do Prémiového vkladu I. v rámci 

poskytovania inej služby ako Investičné poradenstvo, ak nie je pre neho primerané, Majiteľ účtu 

výslovne žiada VUB, aby mu umožnila investovať do Prémiového vkladu I. VUB je oprávnená, 

nie však povinná, takejto žiadosti Majiteľa účtu vyhovieť. V prípade, že VUB takej žiadosti 

Majiteľa účtu vyhovie, VUB nezodpovedá za akúkoľvek škodu či inú ujmu, ktorá Majiteľovi účtu 

vznikne v dôsledku investovania do Prémiového vkladu I.  

12. RIADENIE PRODUKTOV 

 

12.1 VUB zaviedla primerané opatrenia, mechanizmy a postupy pre riadenie produktov, ktorých 

účelom je zabezpečiť, aby príslušné finančné produkty a spôsob ich distribúcie zohľadňovali 

potreby, charakteristiky a ciele a boli zlučiteľné s identifikovaným cieľovým trhom klientov v 

rámci príslušnej kategórie klientov. Ako súčasť týchto opatrení VUB: (A) uplatňuje postupy pre 

schvaľovanie príslušných finančných produktov a ich zmien, v rámci ktorých najmä (i) vykonáva 

posúdenie a určenie cieľového trhu konečných klientov pre príslušný finančný produkt, (ii) 

zabezpečuje hodnotenie všetkých príslušných rizík pre určený cieľový trh a súlad zamýšľanej 

alebo navrhovanej stratégie distribúcie s identifikovaným cieľovým trhom; (iii) zabezpečuje, že 

finančný produkt je distribuovaný na identifikovanom cieľovom trhu; (B) po schválení a zavedení 

finančného produktu alebo služby pravidelne preskúmava a prehodnocuje ich súlad s potrebami, 

charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu, vrátane toho, či je finančný produkt 

naďalej distribuovaný na cieľovom trhu a či predpokladaná distribučná stratégia je naďalej 

adekvátna.  

 

12.2 Pri určovaní cieľového trhu VUB identifikuje a hodnotí okolnosti a potreby potenciálnych 

klientov tak, aby bolo zabezpečené, že nebudú ohrozené ich záujmy a aby bolo možné 

špecifikovať typ klientov, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi, vrátane 

akýchkoľvek cieľov súvisiacich s udržateľnosťou, sú príslušný finančný produkt alebo služba 

zlučiteľné. V rámci tohto procesu VUB vždy identifikuje aj skupinu klientov, s ktorých 
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potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi finančný produkt alebo služba zlučiteľné nie sú, 

pričom to neplatí, ak sa v rámci produktov zohľadňujú faktory udržateľnosti. 

 

13. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

  

13.1  VUB informuje Majiteľa účtu o Prémiovom vklade I. formou výpisov, ktoré VUB zašle 

Majiteľovi účtu vždy po vyplatení výnosu. Príslušné (sú)časti Produktovej dokumentácie budú 

obsahovať informáciu o akýchkoľvek nákladoch Majiteľa účtu súvisiacich s Prémiovým vkladom 

I. a ostatné informácie v súlade s príslušnými Aplikovateľnými právnymi predpismi.  

  

13.2  VUB môže použiť investíciu Majiteľa účtu do Prémiového vkladu I. ako zábezpeku alebo 

prostriedok ručenia a na zápočet svojich pohľadávok, pokiaľ sa VUB s Majiteľom účtu výslovne 

nedohodne inak.  

  

13.3  Majiteľ účtu berie na vedomie, že vo všetkých tých prípadoch, kedy Aplikovateľné právne 

predpisy ukladajú VUB povinnosť poskytovať príslušné informácie a s nimi súvisiacu príslušnú 

dokumentáciu v elektronickej podobe, VUB bude poskytovať tieto informácie spolu so 

súvisiacou dokumentáciou (vrátane akýchkoľvek ich zmien, doplnení, aktualizácií) na inom 

trvanlivom médiu podľa odseku 13.4 nižšie a v prípadoch, kde to príslušné Aplikovateľné právne 

predpisy umožňujú alebo vyžadujú, prostredníctvom ich umiestnenia na Webovom sídle.  

  

13.4  V prípadoch podľa odseku 13.3, kedy Aplikovateľné právne predpisy ukladajú VUB povinnosť 

poskytovať príslušné informácie a s nimi súvisiacu príslušnú dokumentáciu v elektronickej 

podobe inak ako prostredníctvom ich umiestnenia na Webovom sídle, tieto budú Majiteľovi účtu 

poskytnuté na inom trvanlivom médiu, ktorým je najmä: (i) elektronická pošta (e-mail) ako 

preferovaný spôsob komunikácie Majiteľa účtu s VUB; a/alebo (ii) iný príslušný technický 

prostriedok umožňujúci komunikáciu na diaľku priamo medzi Majiteľom účtu a VUB (napr. 

internet banking, mobil banking atď.), avšak tento výlučne len ak jeho použitie dovoľujú 

technické a prevádzkové možnosti VUB a ak zároveň Majiteľ účtu uzatvoril s VUB zmluvu o 

využívaní príslušných bankových služieb prostredníctvom technických prostriedkov diaľkovej 

komunikácie. Pokiaľ sa Majiteľ účtu rozhodne zmeniť svoju adresu elektronickej pošty, je 

povinný túto skutočnosť oznámiť VUB.  

  

13.5  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 13.3 a odseku 13.4 vyššie, Majiteľ účtu je oprávnený požiadať 

o poskytnutie príslušných informácií a s nimi súvisiacej príslušnej dokumentácie v listinnej 

podobe alebo ich môže nájsť v danej podobe sprístupnené na Obchodných miestach alebo v sídle 

VUB. 

  

13.6 Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia odseku 13.3 a odseku 13.4 vyššie, Majiteľ účtu berie 

na vedomie, že vo všetkých tých prípadoch, kedy Aplikovateľné právne predpisy vyžadujú, aby 

si Majiteľ účtu výslovne zvolil medzi poskytnutím príslušných informácií a s nimi súvisiacej 

príslušnej dokumentácie v listinnej podobe a na inom trvanlivom médiu alebo prostredníctvom 
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internetovej stránky, VUB bude Majiteľovi účtu poskytovať tieto informácie spolu so súvisiacou 

dokumentáciou (vrátane akýchkoľvek ich zmien, doplnení, aktualizácií) v súlade s jeho voľbou. 

 

13.7 Žiadosť Majiteľa účtu podľa odseku 13.5 vyššie ako aj voľbu Majiteľa účtu  medzi jednotlivými 

spôsobmi poskytnutia príslušných informácií a s nimi súvisiacej príslušnej dokumentácie podľa 

odseku 13.6 vyššie je Majiteľ účtu  povinný vykonať spôsobom a vo forme stanovenými VUB. 

 

13.8 Ak Majiteľ účtu v texte Zmluvy alebo na príslušných formulároch VUB alebo, ak sú splnené 

podmienky pre ich používanie, prostredníctvom príslušných technických prostriedkov alebo 

aplikácií VUB, vrátane prostriedkov umožňujúcich komunikáciu na diaľku, uviedol e-mailovú 

adresu, Majiteľ účtu berie na vedomie, že týmto VUB potvrdil, že má pravidelný prístup k 

internetu a že poskytnutie príslušných informácií a dokumentácie, na ktoré sa odkazuje v tomto 

odseku 13, prostredníctvom Webového sídla alebo na inom trvanlivom médiu podľa odseku 13.4 

vyššie sa považuje za vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má 

uskutočňovať obchodný vzťah medzi VUB a Majiteľom účtu. VÚB môže Majiteľovi účtu 

poskytovať informácie aj prostredníctvom ich zverejnenia na Obchodných miestach a v sídle 

VUB, s čím Majiteľ účtu výslovne súhlasí. 

 

13.9  V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Majiteľa účtu zo Zmluvy vrátane predčasného 

výberu kedykoľvek počas Celkovej doby viazanosti, Majiteľ účtu stráca nárok na vyplatenie 

Uvádzacieho úroku, Základného úroku a Bonusového úroku, ktoré sa ešte nestali splatnými.  

  

13.10  VUB si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, a to aj bez uvedenia dôvodu, v súlade 

s ustanovením § 53 ods. 15 písm. b) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. V prípade odôvodnenej zmeny Obchodných podmienok sú to vážne 

objektívne dôvody spočívajúce najmä (a) v zmene právnych predpisov, s vplyvom 

na poskytovanie produktov a služieb zo strany VUB, (b) v zmene na finančnom alebo bankovom 

trhu objektívne spôsobilej ovplyvniť poskytovanie produktov a služieb zo strany VUB, (c) 

v zmene v technických, informačných alebo bezpečnostných možnostiach VUB objektívne 

ovplyvňujúcich možnosť poskytovania produktov a služieb zo strany VUB, (d) v medziročnej 

zmene miery inflácie potvrdenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky alebo v zmene indexu 

reálnej mesačnej mzdy podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.  VUB 

sa zaväzuje, že prípadná zmena týchto Obchodných podmienok nebude mať vplyv na výšku 

výnosu. Ak nie je Majiteľ účtu spotrebiteľom, túto zmenu mu VÚB oznámi Zverejnením spolu s 

určením jej účinnosti. Ak je Majiteľ účtu spotrebiteľom, zmenu týchto Obchodných podmienok 

oznámi VUB rovnakým postupom a spôsobom, akými oznamuje zmenu VOP DP. V takomto 

prípade sa oznámenie zmeny týchto Obchodných podmienok uskutoční podľa tých istých 

postupov a pravidiel, aké sú upravené v ustanoveniach VOP DP súvisiacich s oznamovaním 

zmien VOP DP vo vzťahu k spotrebiteľom. Ak Majiteľ účtu, ktorý je spotrebiteľom, nesúhlasí so 

zmenou, je oprávnený svoj nesúhlas písomne oznámiť VUB a má právo na okamžité bezplatné 

vypovedanie Zmluvy.  Ak najneskôr v deň predchádzajúci dňu navrhovanej účinnosti zmien 

Majiteľ účtu, ktorý je spotrebiteľom, nedoručí VUB v súvislosti so svojim nesúhlasom aj 

výpoveď,  platí, že vzájomné vzťahy medzi VUB a Majiteľom účtu sa odo dňa účinnosti zmeny 
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riadia zmenenými Obchodnými podmienkami. Ak Majiteľ účtu, ktorý nie je spotrebiteľom, 

najneskôr v deň predchádzajúci dňu navrhovanej účinnosti zmien oznámi odmietnutie tejto 

zmeny, VUB a Majiteľ účtu budú rokovať o podmienkach ďalšieho trvania alebo ukončenia 

vzájomných záväzkových vzťahov podľa Zmluvy. Ak Majiteľ účtu, ktorý nie je spotrebiteľom, 

najneskôr v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete neoznámi svoj nesúhlas so zmenou, platí, že 

vzájomné vzťahy medzi VUB a Majiteľom účtu sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými 

Obchodnými podmienkami.  

  

13.11   Tieto Obchodné podmienky dopĺňajú aktuálne platné VOP DP o špecifické ustanovenia týkajúce 

sa Prémiového vkladu I. VOP DP sú dokumentom, na ktorý tieto Obchodné podmienky odkazujú. 

V prípade rozporu majú na účely Prémiového vkladu I. ustanovenia týchto Obchodných 

podmienok prednosť pred ustanoveniami VOP DP. 

 

13.12  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2023.   

  


