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  DOPLNENIE ZVEREJNENIE  O  ZÁNIKU  VKLADNÝCH KNIŽIEK AKO CENNÉHO PAPIERA 

 

Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd.: SA, vložka číslo: 341/B (ďalej len „VÚB, a. s.“ alebo „emitent“) týmto v zmysle ustanovenia 
bodu 19.6. platných Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s. pre depozitné produkty dňa 11.09.2022  oznámila, že s 
účinnosťou od 11.11.2022 došlo na základe rozhodnutia emitenta k zániku vkladnej knižky ako cenného papiera, a to v súlade 
s ustanovením § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  Všetky dojednané práva a povinnosti zmluvy o vklade v súlade s ustanoveniami zákona č.  40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník zostávajú zachované.   
 

Odo dňa účinnosti rozhodnutia emitenta: 

- sa vkladné knižky s produktovým označením: 
• Vkladná knižka bez viazanosti vkladu (mena EUR), 

• Vkladná knižka s výpovednou lehotou (mena EUR), 
• Detská vkladná knižka (mena EUR), 

považujú za zmluvu o vklade s produktovým označením „Vklad bez viazanosti“; 

- v prípade realizácie hotovostných platobných operácií a rušenie vkladového účtu nie je potrebné predkladať vkladnú 

knižku; 
- informácie o pohyboch vykonaných v súvislosti so zmluvou o vklade sa budú poskytovať formou výpisu z vkladového 

účtu, ktorý bude generovaný raz ročne k 31.12. príslušného kalendárneho roka a bude k dispozícii na osobné 

prevzatie na Obchodnom mieste; 

- ak bola  vkladná knižka chránená heslom, ruší sa povinnosť jeho zadania pri nakladaní s vkladovým účtom;  

- v prípade straty, zničenia alebo odcudzenia vkladnej knižky nie je potrebné umorovacie konanie; 

- bonus v podobe úrazového poistenia poskytovaného vo vzťahu k pôvodným Detským vkladným knižkám sa nebude 

z dôvodu zániku Rámcovej zmluvy o úrazovom poistení k detskej vkladnej knižke poskytovať aj napriek splneniu 

podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach VÚB, a. s., pre depozitné produkty.   

 

 


