
I. MLADOMANŽELSKÝ ÚVER, ŠTÁTNY PRÍSPEVOK PRE 
MLADOMANŽELOV A PRÍSPEVOK BANKY

Pojmy použité v  tejto časti Podmienkach majú rovnaký význam 
ako pojmy použité v Zmluve. Nasledujúce pojmy majú na účely 
týchto Podmienok, nasledovný význam:

Mladomanželský úver/Zmluva o poskytnutí mladomanželské-
ho úveru – Úver poskytnutý Vám ako Mladomanželom vo výške 
a za podmienok stanovených zákonom č. 483/2001 Z.z. o ban-
kách v znení neskorších právnych prepdisov.

Mladomanželia – Vy, ktorí ste manželmi najviac dva roky ku dňu 
podania žiadosti o  poskytnutie Úveru a  za  predpokladu, že ani 
jeden z Vás ku dňu podania žiadosti neprekročil 35 rokov veku.

Príspevok Banky – výška príslušného percenta, ktorým My znižu-
jeme výšku úrokovej sadzby Úveru, určenej v Zmluve o poskytnutí 
mladomanželského úveru v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Zákona o bankách.

Štátny príspevok pre mladomanželov (ďalej len ako „ŠPML“) – 
príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
v zmysle Zákona o bankách, ktorým sa rozumie percento, o ktoré 
štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenej v Zmluve o poskytnutí 
mladomanželského úveru.

1. Podmienky poskytnutia ŠPML k úrokovej sadzbe, ako aj jeho zá-
niku, upravuje výhradne Zákon o bankách. Výška ŠPML sa určuje 
každoročne Zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový 
rok pre Zmluvy o  poskytnutí mladomanželského úveru uzavre-
té v  jednotlivých kalendárnych rokoch a platí počas celej lehoty 
splatnosti Mladomanželského úveru za podmienok podľa prísluš-
ných ustanovení Zákona o bankách, ktoré sa vzťahujú na ŠPML.

2. Výška Príspevku banky v príslušnom kalendárnom roku je určená 
nami vo výške v súlade so Zákonom o bankách a platí po celú 
dobu splatnosti Mladomanželského úveru pre Zmluvu o poskyt-
nutí mladomanželského úveru uzavretú v  príslušnom kalendár-
nom roku. My sme oprávnení výšku Príspevku Banky ponechať, 
resp. meniť pre jednotlivé kalendárne roky v závislosti od určenia 
ŠPML v súlade so Zákonom o bankách.

3. V prípade, ak My nedostaneme od štátu prostriedky ŠPML v le-
hote stanovenej Zákonom o bankách, vyhradzuje si právo od Vás 
požadovať Splátku Úveru pri plnej výške úrokovej sadzby, a to až 
do splnenia uvedeného záväzku zo strany štátu.

4. My sa zaväzujeme v prípade zákonného zániku nároku na ŠPML 
Vás písomne informovať o tejto skutočnosti, s uvedením zákon-
ných dôvodov zániku nároku na  ŠPML, vrátane zániku nároku 
na  Príspevok Banky spolu s  oznámením o  povinnom splácaní 
Úveru splátkami vo výške Anuitnej splátky bez ŠPML a Príspevku 
Banky, uvedenej v Zmluve o poskytnutí mladomanželského úve-
ru. My sme oprávnení v prípade vzniku povinnosti vrátenia ŠPML 
od Vás požadovať vrátenie Príspevku Banky.

5. My poskytujeme Mladomanželský úver ako bezúčelový Úver a je 
splácaný Anuitnými splátkami. Pri Mladomanželskom úvere ne-
máte právo si vybrať jeden kalendárny mesiac, v ktorom počas 

celej lehoty splatnosti Úveru nebudete platiť Anuitnú splátku 
v rámci každého príslušného kalendárneho roka splatnosti Úveru 
podľa časti IV., bod 9 týchto Podmienok.

6. V prípade, ak Vy využijete svoje právo na realizáciu Mimoriadnej 
splátky, tak nová výška Anuitnej splátky, ktorú ste povinný po-
vinný platiť po vykonaní Mimoriadnej splátky so skrátením alebo 
zachovaním lehoty splatnosti, bude určená v dodatku k Zmluve 
o  poskytnutí mladomanželského úveru. Uzatvorenie dodatku 
k Zmluve o poskytnutí mladomanželského úveru je bezplatné.

7. V prípade vykonania Mimoriadnej splátky so zachovaním lehoty 
splatnosti na Mladomanželskom úvere mimo termínu splatnosti 
mesačnej Anuitnej splátky, môže byť posledná Anuitná splátka vý-
razne navýšená. Dôvodom je správny výpočet ŠPML a Príspevku 
Banky.

8. Ustanovenia ostatných článkov týchto Podmienok, ktoré nesú-
visia s  osobitnou úpravou podľa Zákona o bankách v  súvislosti 
so ŠPML, sa vzťahujú aj na Mladomanželov, s výnimkou článkov 
upravujúcich progresívne splácanie, poskytovanie Úverov pro-
stredníctvom Sprostredkovateľa a o uzatvárení Zmlúv na diaľku.

9. Tento článok platí iba pre Zmluvy o poskytnutí mladomanželského 
úveru uzavreté do 31.12.2014, nakoľko My od 1.1.2015 tento typ 
Úveru neponúkame.

II. PROGRESÍVNE SPLÁCANIE

Nasledujúce pojmy majú na účely tohto článku, ak nie je medzi 
Nami a Vami v Zmluve vyslovene dohodnuté inak, nasledovný vý-
znam: 

Progresívne splácanie – splácanie Úveru Anuitnou splátkou, 
ktorá sa pravidelne raz za Ročné obdobie navyšuje v  závislosti 
od Vami zvoleného Modelu progresívneho splácania počas celej 
lehoty splatnosti Úveru. 

Model progresívneho splácania – vyjadruje percentuálne podiely 
istiny, ktoré splácate v príslušných Ročných obdobiach splatnosti 
Úveru. 

Ročné obdobie – obdobie po  sebe nasledujúcich 12 kalendár-
nych mesiacov počítaných odo dňa splatnosti akejkoľvek 1. Splát-
ky Úveru.

Podmienky Progesívneho splácania:

1. Máte právo splácať Úver za  podmienok určených nami typom 
Progresívneho splácania. Pri Progresívnom splácaní je Anuitná 
splátka na začiatku nižšia a v nasledujúcich Ročných obdobiach 
sa postupne zvyšuje, v súlade so zvoleným Modelom progresív-
neho splácania. V špecifických prípadoch sa môže výška Anuitnej 
splátky v jednotlivých Ročných obdobiach znížiť. Konkrétne výšky 
Anuitných splátok sú uvedené v Zmluve. Progresívne splácanie je 
možné uplatniť pri lehote splatnosti Úveru 5 a 6 rokov.

2. Máte právo si zvoliť konkrétny Model progresívneho splácania 
v Žiadosti, pričom Vami zvolený Model progresívneho splácania 
následne platí počas celej lehoty splatnosti Úveru. Vy nemáte prá-

Príloha k Všeobecným obchodným podmienkam VÚB, a. s. na poskytovanie spotrebiteľských úverov 
fyzickým osobám – občanom

Táto príloha k Podmienkam upravuje Naše a Vaše práva a povinnosti zo Zmlúv uzatvorených v minulosti ohľadne produktov a služieb, ktoré Vám 
už v súčasnosti neposkytujeme.



vo Nás požiadať o zmenu na iný Model progresívneho splácania. 
Vami zvolený Model progresívneho splácania je uvedený v Zmlu-
ve.

3. V prípade, ak Vy pri účelovom Úvere na bývanie alebo na kúpu 
motorového vozidla nesplníte špecifické podmienky po  čerpaní 
Úveru v lehote stanovenej podľa Zmluvy, My sme oprávnení Vám 
zmeniť spôsob splácania z progresívneho na anuitné. My sa za-
väzujeme Vám dátum tejto zmeny a novú výšku Anuitnej splátky 
písomne oznámiť.

4. Pri Progresívnom splácaní Úveru máte právo vykonať Mimoriad-
nu splátku po vykonaní predposlednej Anuitnej splátky a zároveň 
pred vykonaním poslednej Anuitnej splátky v danom Ročnom ob-
dobí. Pre tieto účely ste povinný písomne Nás požiadať o zmenu 
zmluvných podmienok najneskôr 7 pracovných dní pred pláno-
vaným termínom uskutočnenia Mimoriadnej splátky. Dodatkom 
k Zmluve bude následne upravená nová výška Anuitných splátok 
pre ďalšie Ročné obdobia nasledujúce po vykonaní Mimoriadnej 
splátky.

5. Počas Progresívneho splácania nemáte právo Nás požiadať 
o odklad Anuitných splátok. V prípade, ak Nás pri Progresívnom 
splácaní požiadate o povolenie odkladu Anuitných splátok, tak sa 
zmení spôsob splácania sa štandardné anuitné splácanie.

6. Máte právo počas trvania Zmluvy Nás požiadať o  zmenu typu 
splácania z  Progresívneho splácania na  štandardné splácanie 
Anuitnými splátkami. Prechod zo štandardného anuitného splá-
cania na Progresívne splácanie nie je možný.

7. V  prípade Progresívneho splácania Úveru Vám môžeme povoliť 
skrátenie alebo predĺženie lehoty splatnosti Úveru, za podmienky 
zrušenia Progresívneho splácania úveru s následným prechodom 
na štandardné anuitné splácanie. My sme oprávnení Vašu žiadosť 
o predĺženie lehoty splatnosti Úveru neschváliť v takom prípade, 
ak by predĺženie lehoty splatnosti Úveru spôsobilo prekročenie 
maximálnej možnej lehoty splatnosti Úveru.

8. Pokiaľ tento článok neupravuje inak, platia v ostatnom pre Prog-
resívne splácanie ustanovenia príslušných článkov týchto Pod-
mienok, s  výnimkou článku upravujúceho poskytovanie Úverov 
prostredníctvom Spotredkovateľa.

9. Tento článok platí iba pre Zmluvy uzavreté do 31. 12. 2012, na-
koľko My od 1. 1. 2013 tento typ splácania Úveru neponúkame.

III. Splácanie úveru

1. Pri vybraných  úverových  produktoch ste  oprávnený pri podaní 
Žiadosti určiť termín prvej Anuitnej splátky maximálne tri kalen-
dárne mesiace odo  dňa  čerpania Úveru. V prípade povoleného 
odkladu prvej Anuitnej splátky  sa  Úver  úročí  Úrokovou sadz-
bou  dojednanou  v Zmluve. Po uplynutí povoleného odkladu prvej 
Anuitnej splátky budú nezaplatené úroky naakumulované za ob-
dobie povoleného odkladu prvej Anuitnej splátky  splatené ako 
prvé v poradí a prvá Anuitná splátka až následne po splatení na-
akumulovaných  úrokov.

2. Pri vybraných  úverových  produktoch ste  oprávnený pri  podaní 
Žiadosti  určiť  jeden kalendárny mesiac, v ktorom počas  celej 
lehoty  splatnosti Úveru nie ste povinný  platiť Anuitnú splátku 
v rámci každého príslušného kalendárneho roka  splatnosti Úveru.  
Istina, úroky  a poistné z takto vynechanej Anuitnej splátky budú 
započítané do  zvyšných Anuitných splátok. Vy sa  zaväzujete re-
alizovať  poslednú  Anuitnú splátku Úveru aj v kalendárnom me-
siaci, v ktorom nie ste povinný splácať  Anuitnú splátku, nakoľko  
ide  o   Vami zvolený  kalendárny mesiac,  v ktorom Vám v zmysle 

dojednaných  podmienok  nevznikla povinnosť realizovať Anuitnú 
splátku.

IV. VOLITEĽNÉ SLUŽBY

1. Nasledujúce pojmy majú na účely tohto článku, ak nie je medzi 
Nami a Vami v Zmluve vyslovene dohodnuté inak, nasledovný vý-
znam: 

„Mesačné zasielanie príjmu na  Flexiúčet VÚB“ – je Voliteľná 
služba, ktorá predstavuje pravidelné mesačné zasielanie celého 
Vášho príjmu/ov od  zamestnávateľa, resp. z  podnikania alebo 
iných príjmov (kreditných obratov) na  Váš Bežný účet, najme-
nej vo výške 1,5 násobku aktuálnej Anuitnej splátky/aktuálnych 
Anuitných splátok. My máme právo v  priebehu trvania Zmlu-
vy hodnotu uvedenú v  predchádzajúcej vete zmeniť, pričom sa 
zaväzujeme Vás o  tejto zmene vopred písomne informovať. My 
tento typ Voliteľnej služby od 1. 4. 2015 neponúkame. „Flexiúčet 
v príslušnom cenovom pásme“ – je Voliteľná služba, ktorá Vám 
umožňuje v prípade vedenia Bežného účtu v príslušnom cenovom 
pásme získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu. My tento typ Voliteľnej 
služby od 1. 4. 2015 neponúkame.

„Flexibilita“ – je Voliteľná služba, ktorá Vám umožňuje počas 
trvania Zmluvy zrealizovať akékoľvek 3 zmeny zmluvných pod-
mienok bezplatne. Za poskytnutie tejto Voliteľnej služby sa zavä-
zujete platiť mesačný poplatok vo výške určenej v Zmluve alebo 
v našom písomnom oznámení, v prípade, ak táto Voliteľná služba 
bola Vami zvolená dodatočne.Tento poplatok Vám bude účtovaný 
v  tejto výške počas celej splatnosti Úveru. Poplatok za  túto Vo-
liteľnú službu je splatný spolu s  mesačnou Anuitnou splátkou. 
V prípade, ak na Vašej strane nastane omeškane so splácaním 
tohto poplatku, tak My si vyhradzujeme právo jednostranne zru-
šiť túto Voliteľnú službu. O zrušení Voliteľnej služby Vás budeme 
písomne informovať. My tento typ Voliteľnej služby od 1.9.2015 
neponúkame.

„Flexipôžička na dofinancovanie Flexihypotéky“ – je Voliteľná 
služba, ktorá Vám umožňuje získať Úver na bývanie so zvýhodne-
nou Úrokovou sadzbou, a to za podmienok, že o poskytnutie Úveru 
na bývanie Nás požiadate do 20 pracovných dní od uzavretia úve-
rovej zmluvy k hypotekárnemu úveru (Flexihypotéky) a My Vašu 
žiadosť v tejto lehote schválime. Táto Voliteľná služba je schválená 
na celú dohodnutú splatnosť Úveru a nie je ju možné zrušiť, či už 
jednostranným úkonom z Našej strany alebo vzájomnou dohodou 
medzi Nami a Vami. My tento typ Voliteľnej služby od 19. 3. 2016 
neponúkame.

„Kombinácia účelovej a bezúčelovej časti Úveru“ – je Voliteľná 
služba, ktorá Vám umožňuje, aby ste časť poskytovaného Úveru 
použili bezúčelovo, bez nutnosti dokladovania účelu. Výška Úve-
ru, pri ktorej Vám vzniká povinnosť zdokladovať účelové použitie 
Úveru, ako aj lehota na  splnenie si tejto povinnosti je uvedená 
v Zmluve, v  časti Špecifické podmienky po čerpaní Úveru. Túto 
Voliteľnú službu ste oprávený si zvoliť pri našich produktoch – 
Flexipôžička na vyplatenie úverov a Flexipôžička na bývanie.

„Aktivita študenta“ – je Voliteľná služba, ktorá Vám umožňuje 
získať Úver pre študentov so zvýhodnenou Úrokovou sadzbou a so 
zľavou z poplatku za poskytnutie Úveru. Táto Voliteľná služba je 
schválená na celú dohodnutú splatnosť Úveru a nie je ju možné 
zrušiť či jednostranným úkonom z Našej strany alebo vzájomnou 
dohodou medzi Nami a Vami. Vy ste oprávnený uplatniť zvýhodne-
nie z tejto Voliteľnej služby, ak splníte aspoň jednu z nasledovných 



podmienok:

a) za  posledný ukončený semester ste dosiahli výborný pro-
spech. Výborným prospechom sa rozumie aritmetický priemer 
dosiahnutých štúdijných výsledkov do 1,50 (vrátane). V prípa-
de hodnotenia A, B, C, D, E, FX sa uplatní hodnotenie: A = 1; B 
= 1,50; C = 2; D = 2,50; E = 3; FX = 5. Podmienkou uplatne-
nia tohto zvýhodnenia je predloženie Vášho výkazu študenta.

b) za posledný kalendárny rok ste sa zúčastnili alebo sa aktu-
álne zúčastňujete mimoškolskej aktivity. Mimoškolskou akti-
vitou sa rozumie štúdium na  zahraničnej univerzite v  trvaní 
minimálne jedného semestra, spolupráca na vedeckých a od-
borných grantoch alebo zúčastnenie sa študentskej vedeckej 
a odbornej činnosti. Podmienkou uplatnenia tohto zvýhodne-
nia je predloženie písomného potvrdenia vydaného štúdijným 
oddelením o Vašej aktivite.

c) aktuálne vykonávate dobrovoľnícku činnosť v trvaní minimál-
ne 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Podmien-
kou uplatnenia tohto zvýhodnenia je predloženie potvrdenia, 
ktoré vydá organizácia, spoločnosť alebo nezisková organizá-
cia, v ktorej dobrovoľnícku činnosť vykonávate. 

My tento typ Voliteľnej služby od 21. 2. 2015 neponúkame.

„VRÁTENIE SPLÁTKY“ – je Voliteľná služba, ktorou sa My zavä-
zujeme Vám spätne vrátiť uhradenú mesačnú Anuitnú splátku 
na Váš Bežný účet, z ktorého splácate Úver inkasom, a to jeden 
krát za príslušný kalendárny rok počas celej lehoty splatnosti Úve-
ru, za predpokladu, že táto Voliteľná služba nebude zrušená z dô-
vodov uvedených v tomto článku. My sa zaväzujeme Vám vrátiť 
uhradenú mesačnú Anuitnú splátku Úveru len vo výške Anuitnej 
splátky bez poistného (pokiaľ poistné bolo zahrnuté do celkovej 
mesačnej výšky Anuitnej splátky) na Váš Bežný účet, najneskôr 
k ultimu príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý ste si určili pri 
výbere tejto Voliteľnej služby. Vrátenie splátky sa zaväzujeme rea-
lizovať v rovnakom mesiaci, každoročne počas platnosti tejto Vo-
liteľnej služby. Voliteľnú službu „Vrátenie splátky“ si môžete zvoliť 
pri Flexipôžičke bezúčelovej a  Flexipôžičke na  refinancovanie. 
Nemáte právo si zvoliť kombináciu Voliteľných služieb „Šťastný 
mesiac“ a  „Vrátenie splátky“, tzn. ste oprávnený si vybrať iba 
jednu z nich. 

Podmienky uplatnenia Voliteľnej služby „Vrátnenie splátky“: 

a) Úver sa zaviažete splácať inkasom z Bežného účtu, 
b) táto Voliteľná služba bude aktívna až po  uhradení prvých 6 

mesačných Anuitných splátok po vyčerpaní Úveru. V prípade, 
ak v tomto období bude zahrnutý aj Vami zvolený kalendárny 
mesiac, prvý krát bude táto Voliteľná služba uplatnená v na-
sledujúcom kalendárnom roku,

c) vrátenie Anuitnej splátky bude realizované spätne za  pod-
mienky, že mesačné Anuitné splátky boli z Vašej strany riadne 
uhradené v celej výške za obdobie, ktoré predchádza vráteniu 
Anuitnej splátky,

d) nedostali ste sa do omeškania s úhradou mesačných Anuit-
ných splátok, Súčasti a/alebo Príslušenstva Pohľadávky

e) v prípade, ak Vami zvolený kalendárny mesiac pre uplatne-
nie tejto Voliteľnej služby spadá do  obdobia prebiehajúceho 
povoleného odkladu Anuitných splátok, tak Voliteľná služba 
nemôže byť uplatnená a môže byť aktivovaná až po uplynutí 
dohodnutého obdobia odkladu Anuitných splátok, za  rovna-
kých vyššie uvedených podmienok. 

V prípade, ak z Vašej strany dôjde porušeniu, resp. nedodržaniu 

akejkoľvek podmienky uplatnenia tejto Voliteľnej služby podľa 
tohto článku, bude táto Voliteľná služba zrušená. 

Tento článok platí iba pre Zmluvy uzavreté do 31. 7. 2014, na-
koľko My tento typ Voliteľnej služby od 1. 8. 2014 neponúkame.

„SPORENIE NA SPORIACOM ÚČTE“ – je to Voliteľná služba, kto-
rou sa My zaväzujeme Vám vrátiť za každý mesiac počas celej 
lehoty splatnosti Úveru na Váš Sporiaci účet príslušné percento 
(ďalej aj „Benefit“) z výšky uhradenej mesačnej Anuitnej splátky, 
bez zohľadnenia výšky poistného (pokiaľ by išlo o Poistený úver) 
uvedenej v Zmluve, ktoré je súčasne v Zmluve uvedené v eurovej 
protihodnote (ďalej aj „Splátka na vrátenie“).

Máte právo si tento typ Voliteľnej služby zvoliť pri podaní Žiadosti 
o Flexipôžičku bezúčelovú alebo Flexipôžičku na refinancovanie.

Podmienky uplatnenia Voliteľnej služby:

a) Úver sa zaviažete splácať inkasom z Bežného účtu,
b) budete mať súčasne zriadený Sporiaci účet,
c) nedostali ste sa do omeškania s úhradou mesačných Anuit-

ných splátok, t. j. ste poivnný uhradiť každú mesačnú Anuitnú 
splátku do termínu jej splatností,

d) výška Splátky na vrátenie, ktorá bude poukázaná na Váš Spo-
riaci účet, je vypočítaná z aktuálnej výšky mesačnej Anuitnej 
splátky (bez zohľadenia výšky poistného v prípade Poisteného 
úveru),

e) v prípade, ak Vy využijete svoje právo na Predčasné splatenie 
úveru, v dátume splatnosti Anuitnej splátky Vám nebude Be-
nefit vyplatený. Uvedené pravidlo sa nevzťahuje pre prípad, 
ak Predčasné splatenie úveru bude realizované po splatnosti 
Anuitnej splátky, za podmienky, že bola riadne a včas uhrade-
ná. V prípade, ak využite svoje právo na vykonanie Mimoriad-
nej splátky, v dôsledku ktorej sa zmení výška Anuitnej splátky 
alebo v  prípade akejkoľvek zmeny zmluvných podmienok, 
v dôsledku ktorých sa zmení aj výška Anuitnej splátky, sa výš-
ka Splátky na vrátenie automaticky prepočíta z novej výšky 
Anuitnej splátky.

f) percentuálna výška Benefitu, uvedená v Zmluve, zostáva po-
čas celej lehoty splatnosti Úveru nezmenená.

g) Splátka na  vrátenie bude poukázaná na  Sporiaci účet naj-
neskôr do 3 pracovných dní po dátume splatnosti uhradenej 
Anuitnej splátky.

V prípade povoleného odkladu Anuitných splátok nemáte právo 
na výplatu Benefitu. My máme právo túto Voliteľnú službu zrušiť 
v prípade, ak sa dostanete do omeškania s úhradou mesačných 
Anuitných splátok, Súčasti a/alebo Príslušenstva Pohľadávky ban-
ky a/alebo v prípade zrušenia Bežného účtu a/alebo Sporiaceho 
účtu. My tento typ Voliteľnej služby od 1. 4. 2015 neponúkame.

„Šťastný mesiac“ – je Voliteľná služba, ktorá Vám umožňuje 
v súlade s týmito Podmienkami zvoliť si jeden kalendárny mesiac, 
v  ktorom v  každom kalendárnom roku počas lehoty splatnosti 
Úveru nebudete až do konca splatnosti Úveru platiť Anuitnú splát-
ku. Túto Voliteľnú službu Vám poskytujeme na  celú dohodnutú 
dobu splatnosti Úveru a nie je možné ju dodatočne zrušiť, či už 
jednostranným úkonom z Našej strany alebo vzájomnou dohodou 
medzi Nami a Vami. My tento typ Voliteľnej služby od 17. 8. 2016 
neponúkame.

2. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Úvery poskytnuté pro-
stredníctvom Sprostredkovateľa v súlade s týmito Podmienkami.



V. ROZHODOVANIE SPOROV

1. V prípade, ak ste vyjadrili súhlas s naším neodvolateľným návrhom 
na  rozhodovanie sporov Stálym rozhodcovským súdom Sloven-
skej bankovej asociácie, zriadeným v zmysle zákona č.510/2002 
Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej aj „Rozhodcovský súd“), tak My sme sa s Vami dohodli, že 
všetky spory, ktoré by v budúcnosti medzi Nami vznikli zo Zmlu-
vy, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní, v zmysle zákona 
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským 
súdom. Vyjadrenie Vášho súhlasu alebo nesúhlasu s  rozhodo-
vaním sporov Rozhodcovským súdom, je zohľadnené v  Zmluve 
uzavretej medzi Nami a Vami. Ak ste nevyjadrili súhlas s rozhodo-
vaním sporov Rozhodcovským súdom, budú prípadné Naše spory 
z príslušnej Zmluvy rozhodované príslušným všeobecným súdom 
v Slovenskej republike, v súlade s právnymi predpismi platnými 
v čase riešenia sporov. My sa zaväzujeme Vás informovanať, a to 
už pri podaní Žiadosti, že vyjadrením Vášho súhlasu s rozhodova-
ním sporov Rozhodcovským súdom, nie je dotknuté Vaše právo 
predložiť spor na  rozhodnutie všeobecnému súdu, pričom toto 
Vaše právo zaniká podaním žaloby na Rozhodcovský súd. My sa 
zaväzujem Vás poučiť, pri uzatváraní Zmluvy, o dôsledkoch ude-
lenia Vášho súhlasu s  naším návrhom na  rozhodovanie sporov 
Rozhodcovským súdom, ako sú bližšie uvedené v tomto odseku.

2. Rozhodcovské konanie sa koná v sídle Rozhodcovského súdu, ria-
di sa jeho štatútom, rokovacím poriadkom a prípadne inými jeho 
predpismi. Vo veci sa rozhoduje bez ústneho pojednávania, iba 

na základe písomných materiálov predložených stranami v lehote 
stanovenej rozhodcom. Rozhodca môže nariadiť ústne pojedná-
vanie, ak nebude považovať predložené listiny za  dostačujúce. 
Písomnosti v  rozhodcovskom konaní zasiela rozhodca stranám 
na adresu, ktorú strana uviedla, alebo jej zvolenému právnemu 
zástupcovi. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát písom-
nosť odmietol prevziať alebo keď si ju ako poštovú zásielku, aj 
napriek oznámeniu pošty, nevyzdvihol. Rozhodcovský rozsudok 
je konečný a záväzný a dňom doručenia nadobúda účinok prá-
voplatného súdneho rozhodnutia. Zaväzujeme sa dobrovoľne sa 
podriadiť rozhodnutiu rozhodcu. Táto rozhodcovská doložka je 
súčasťou Zmluvy a zaväzuje ako našich, tak aj Vašich právnych 
nástupcov. Zánik Zmluvy sa nedotýka tejto rozhodcovskej doložky, 
ktorá je jej súčasťou.

3. Tento článok sa vzťahuje na  Zmluvy uzatvorené medzi Nami 
a Vami do 31. 12. 2014.

VI. ÚVERY POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM 
SPROSTREDKOVATEĽA

My neposkytujeme Úvery, ktoré boli ponúkané a poskytované prostred-
níctvom internetovej stránky www.vubpozicka.sk a  sprostredkované 
sprostredkovateľom Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlav-
né námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130, zapísaná v Ob-
chodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 10315/P od 
1. 6. 2016.


