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Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt  

1.1 Kombiprodukt je zvýhodnená kombinácia dvoch produktov: vkladového účtu termínovaný vklad v mene EUR 
s dobou viazanosti vkladu 12 mesiacov zriadeného na základe zmluvy o vkladovom účte termínovaný vklad 
(ďalej len „Termínovaný vklad“) a jednorazovej investície do jedného z nasledovných podfondov zahraničného 
podielového fondu Eurizon Fund spravovaných správcovskou spoločnosťou Eurizon Capital S.A., 8, avenue 
de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxembursko, zapísanou v luxemburskom obchodnom registri (Registre de 
Commerce et des Sociétés), pod zn. B28536: MS 10, podfond Eurizon Manager Selection Fund, otvoreného 
podielového fondu Eurizon Capital S.A., MS 20, podfond Eurizon Manager Selection Fund, otvoreného 
podielového fondu Eurizon Capital S.A., MS 40, podfond Eurizon Manager Selection Fund, otvoreného 
podielového fondu Eurizon Capital S.A., MS 70, podfond Eurizon Manager Selection Fund, otvoreného 
podielového fondu Eurizon Capital S.A., Eurizon Fund Equity Innovation, otvoreného podielového fondu 
Eurizon Capital S.A., Eurizon Fund Equity People, otvoreného podielového fondu Eurizon Capital S.A., Eurizon 
Fund Equity Planet, otvoreného podielového fondu Eurizon Capital S.A., Eurizon Fund Equity World Smart 
Volatility, otvoreného podielového fondu Eurizon Capital S.A., ďalej len „Podielové fondy EURIZON 
CAPITAL“). 

 
1.2 V rámci Kombiproduktu sa celková výška investície klienta rozdelí do Termínovaného vkladu a Podielového 

fondu EURIZON CAPITAL za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach VÚB, a.s. pre 
Kombiprodukt (ďalej len „Obchodné podmienky“). Podmienkou otvorenia a vedenia Termínovaného vkladu 

v rámci Kombiproduktu je vloženie minimálneho otváracieho vkladu pri zriaďovaní Termínovaného vkladu, 
ktorý predstavuje 1/3 z celkovej výšky investície do Kombiproduktu. Minimálna investícia do Podielových 
fondov EURIZON CAPITAL v rámci Kombiproduktu predstavuje 2/3 z celkovej výšky investície do 
Kombiproduktu. Minimálna výška investície pri investovaní do Podielových fondov EURIZON CAPITAL 
predstavuje 3 334 EUR do fondu a 1 666 EUR do Termínovaného vkladu v deň otvorenia vkladu. Minimálna 
výška investície v rámci Kombiproduktu ako celku je 5 000 EUR.  

1.3 Na Termínovaný vklad je možné realizovať prídavné (ďalšie) vklady, ktoré sú úročené štandardnou úrokovou 
sadzbou v zmysle Zverejnenia, ktoré je k dispozícii na predajných miestach VÚB, a.s., a na internetovej stránke 
www.vub.sk. 

1.4 Otvárací vklad na Termínovanom vklade je počas prvého obdobia viazanosti úročený zvýhodnenou úrokovou 
sadzbou, ktorá je určená Zverejnením. Na zvýhodnenú úrokovú sadzbu v rámci Kombiproduktu máte nárok za 
predpokladu, že ste v priebehu 12 mesiacov odo dňa jednorazovej investície do jedného z Podielových fondov 
EURIZON CAPITAL nerealizovali vyplatenie alebo presun prostriedkov investovaných do Podielových fondov 
EURIZON CAPITAL, a to ani čiastočné. Za vyplatenie prostriedkov investovaných do Podielových fondov 
EURIZON CAPITAL je považovaný aj presun investície z Podielového fondu EURIZON CAPITAL realizovanej 
v rámci Kombiproduktu do iného Podielového fondu EURIZON CAPITAL. V prípade vyplatenia alebo presunu 
prostriedkov investovaných do Podielových fondov EURIZON CAPITAL v priebehu 12 mesiacov odo dňa 
jednorazovej investície do niektorého z Podielových fondov EURIZON CAPITAL podľa tohto odseku sa 
Termínovaný vklad zriadený v rámci Kombiproduktu úročí štandardnou úrokovou sadzbou určenou 
v Zverejnení v deň otvorenia Termínovaného vkladu, prislúchajúcu pre štandardný existujúci termínovaný 
vklad s dobou viazanosti vkladu uvedenou v zmluve o vkladovom účte. Po prvej obnove viazanosti je 
Termínovaný vklad úročený ako štandardný termínovaný vklad s dobou viazanosti vkladu uvedenou v zmluve 
o vkladovom účte. Otvárací vklad na Termínovanom vklade a investícia do Podielových fondov EURIZON 
CAPITAL musia byť zrealizované v deň otvorenia Kombiproduktu. V prípade, ak nebude zrealizovaná 
jednorazová investícia do Podielových fondov Eurizon CAPITAL do 14. kalendárnych dní odo dňa pripísania 
otváracieho vkladu na Termínovaný vklad, bude otvárací vklad na Termínovanom vklade úročený štandardnou 
úrokovou sadzbou určenou v Zverejnení platnou v deň otvorenia Termínovaného vkladu, prislúchajúcu pre 
štandardný existujúci termínovaný vklad s dobou viazanosti vkladu uvedenou v zmluve o vkladovom účte.  

1.5 Pre vedenie Termínovaného vkladu zriadeného v rámci Kombiproduktu primerane platia Všeobecné obchodné 
podmienky VÚB, a.s., pre depozitné produkty (ďalej len „VOP“, vrátane možnosti ich jednostranných zmien) 

spolu s podmienkami stanovenými v týchto Obchodných podmienkach. V prípade rozporu medzi VOP a týmito 
Obchodnými podmienkami majú prednosť ustanovenia týchto Obchodných podmienok.  

1.6 Bližšie informácie o investovaní do Podielových fondov EURIZON CAPITAL nájdete v príslušnej dokumentácii 
Podielových fondov EURIZON CAPITAL (predajný prospekt a Kľúčové informácie pre investorov). Tieto 
dokumenty sú k dispozícií na predajných miestach VÚB, a.s. a na internetovej stránke www.vub.sk. 
Podmienkou realizácie investície do Podielových fondov EURIZON CAPITAL je aj uzatvorenie príslušnej 
zmluvnej dokumentácie s VÚB, a.s. (komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných 
papierov a zmluva o správe zahraničných cenných papierov) a doručenie príslušného pokynu VÚB, a.s. podľa 
tejto dokumentácie. 

http://www.vub.sk/
http://www.vub.sk/
http://www.vub.sk/
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1.7 Definície a výkladové pravidlá VOP sú platné aj pre tieto Obchodné podmienky.  

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 5.9.2022 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

http://www.vub.sk/

