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Tento dokument predstavuje Dodatok č. 1 (ďalej len 
„Dodatok č. 1“) k Všeobecným obchodným podmienkam 
VÚB, a.s. pre depozitné produkty, účinných od 15.03.2019 
(ďalej aj „Podmienky“), ktorý upravuje vzťahy medzi 
Všeobecnou úverovou bankou, a.s., so sídlom Mlynské 
nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155, zapísanou 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č.: 341/B (ďalej aj „My“ alebo „Banka“) a Vami, 
naším Klientom (ďalej aj „Vy“) v súvislosti s rokovaním o uza-
tvorení, uzatvorením alebo uplatňovaním práv a plnením 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o Bankovom obchode 
uzatvorenej po 14.06.2019. 

1. Predmet Dodatku č. 1 k Podmienkam

Týmto Dodatkom č. 1 k Podmienkam sa Podmienky z dôvo-
du zavedenia nových produktov dopĺňajú o nasledovné 
ustanovenia:

4.2.1.2.1. VÚB Účet s cenovým zvýhodnením pre junio-
rov

Pre Vás, ktorí ste spotrebiteľmi vo veku od 0. do 14. rokov 
vrátane, poskytujeme k bežnému účtu vedenému v mene 
euro balík služieb VÚB Účet so zvýhodnením pre juniorov. 
Máte nárok na zriadenie a vedenie len jedného VÚB Účtu 
so zvýhodnením pre juniorov. VÚB Účet so zvýhodnením 
pre juniorov sa automaticky transformuje na VÚB Účet so 
zvýhodnením pre študentov nasledujúci mesiac po mesiaci, 
v ktorom majiteľ VÚB Účtu so zvýhodnením pre juniorov do-
vŕši vek 15. rokov.

4.3.1.1. Základné podmienky pre vedenie Sporiaceho 
účtu pre Juniorov

K bežnému účtu s balíkom VÚB Účet s cenovým zvýhodne-
ním pre juniorov Vám na zmluvnom základe vedieme v mene 
euro osobitný účet s produktovým označením „Sporiaci účet 
pre Juniorov“. K bežnému účtu s balíkom VÚB Účet s ceno-
vým zvýhodnením pre juniorov nie je možné zriadiť osobitný 
účet s produktovým označením „Sporiaci účet k hypotéke“. 
K bežnému účtu s balíkom VÚB Účet s cenovým zvýhodne-
ním pre juniorov Vám vedieme najviac 5 Sporiacich účtov 
alebo najviac 4 Sporiace účty a súčasne 1 Sporiaci účet pre 
Juniorov. Ak nie je v bode 4.3 uvedené inak, vzťahujú sa 

na Sporiaci účet pre Juniorov ustanovenia týchto Podmienok 
o bežnom účte. Správy o zúčtovaní vo forme SMS nie je 
možné nastaviť pre Sporiaci účet pre Juniorov.

4.3.1.2. Základné podmienky pre vedenie Sporiaceho 
účtu pre Seniorov

K bežnému účtu s balíkom služieb Senior konto Vám 
na zmluvnom základe vedieme v mene euro osobitný účet 
s produktovým označením „Sporiaci účet pre Seniorov“. 
K jednému bežnému účtu Senior konto Vám vedieme naj-
viac 1 sporiaci účet, a to s produktovým označením Spo-
riaci účet pre Seniorov. Ak nie je v bode 4.3 uvedené inak, 
vzťahujú sa na Sporiaci účet pre Seniorov ustanovenia týchto 
Podmienok o bežnom účte. Správy o zúčtovaní vo forme 
SMS nie je možné nastaviť pre Sporiaci účet pre Seniorov. 

4.3.2.1. Nakladanie s prostriedkami na Sporiacom účte 
pre Juniorov

Zo Sporiaceho účtu pre Juniorov môžete vykonávať úhrady 
výlučne na bežný účet, ku ktorému sme zriadili a vedieme 
tento Sporiaci účet pre Juniorov, prijímať úhrady na tento 
Sporiaci účet pre Juniorov môžete bez obmedzenia. 
K Sporiacemu účtu pre Juniorov platí ten istý podpisový vzor 
ako k bežnému účtu, ku ktorému bol tento Sporiaci účet pre 
Juniorov zriadený.

4.3.2.2. Nakladanie s prostriedkami na Sporiacom účte 
pre Seniorov

Zo Sporiaceho účtu pre Seniorov môžete vykonávať úhrady 
výlučne na bežný účet, ku ktorému sme zriadili a vedieme 
tento Sporiaci účet pre Seniorov, prijímať úhrady na tento 
Sporiaci účet pre Seniorov môžete bez obmedzenia. 
K Sporiacemu účtu pre Seniorov platí ten istý podpisový vzor 
ako k bežnému účtu, ku ktorému bol tento Sporiaci účet pre 
Seniorov zriadený.

4.3.3.3. Sporiaci účet pre Juniorov

My úročíme peňažné prostriedky na Vašom Sporiacom 
účte pre Juniorov základnou úrokovou sadzbou do výšky 
peňažných prostriedkov podľa aktuálne platných úrokových 
sadzieb určených vo Zverejnení. Vy môžete navyše získať 
bonusový úrok podľa platných úrokových sadzieb určených 
vo Zverejnení po splnení nasledovných podmienok: 
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(a) v príslušnom kalendárnom mesiaci nebola 
zrealizovaná žiadna debetná transakcia z Vášho 
Sporiaceho účtu pre Juniorov, a súčasne

(b) celková suma kreditných transakcií na Vašom 
Sporiacom účte pre Juniorov za príslušný kalendárny 
mesiac je minimálne vo výške 20 EUR a maximálne 
vo výške 1000 EUR. 

Zostatok na Sporiacom účte pre Juniorov Vám úročíme 
denne a pripisujeme mesačne, pričom Vy máte možnosť 
získať informácie o úrokoch pripísaných na Vašom 
Sporiacom účte pre Juniorov aj prostredníctvom Internet 
Bankingu alebo Mobil bankingu. Bonusový úrok Vám 
pripíšeme vždy v kalendárnom mesiaci nasledujúcom 
po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky 
pre jeho priznanie, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní 
od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výpočet 
bonusového úroku je realizovaný zo zostatkov za kalendárny 
mesiac, v ktorom boli splnené podmienky pre jeho získanie 
a je zúčtovaný v prospech Sporiaceho účtu pre Juniorov.

Sporiaci účet pre Juniorov sa automaticky transformuje 
na Sporiaci účet nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom 
majiteľ Sporiaceho účtu pre Juniorov dovŕši vek 15. rokov. 
Automatická transformácia účtu prebehne až po dni, kedy 
dôjde k vyhodnoteniu nároku na vyplatenie bonusového 
úroku, najneskôr do 10 kalendárnych dní od začiatku 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

4.3.3.4. Sporiaci účet pre Seniorov

My úročíme peňažné prostriedky na Vašom Sporiacom 
účte pre Seniorov základnou úrokovou sadzbou do výšky 
peňažných prostriedkov podľa aktuálne platných úrokových 
sadzieb určených vo Zverejnení. Vy môžete navyše získať 
bonusový úrok podľa platných úrokových sadzieb určených 
vo Zverejnení po splnení nasledovných podmienok: 

(a) v príslušnom kalendárnom mesiaci nebola 
zrealizovaná žiadna debetná transakcia z Vášho 
Sporiaceho účtu pre Seniorov, a súčasne

(b) celková suma kreditných transakcií na Vašom 
Sporiacom účte pre Seniorov za príslušný kalendárny 
mesiac je minimálne vo výške 20 EUR a maximálne 
vo výške 1000 EUR, a súčasne

(c) Vy ako majiteľ Sporiaceho účtu pre Seniorov ste 
zároveň majiteľom bežného účtu Senior konto.

Zostatok na Sporiacom účte pre Seniorov Vám úročíme 
denne a pripisujeme mesačne, pričom Vy máte možnosť 
získať informácie o úrokoch pripísaných na Vašom 
Sporiacom účte pre Seniorov aj prostredníctvom Internet 
Bankingu alebo Mobil bankingu. Bonusový úrok Vám 
pripíšeme vždy v kalendárnom mesiaci nasledujúcom 
po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky 
pre jeho priznanie, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní 

od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výpočet 
bonusového úroku je realizovaný zo zostatkov za kalendárny 
mesiac, v ktorom boli splnené podmienky pre jeho získanie 
a je zúčtovaný v prospech Sporiaceho účtu pre Seniorov.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Ustanovenia Podmienok nie sú dotknuté týmto Dodatkom 
č. 1 a zostávajú v platnosti bez zmien. 


