
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie 
Bonusového termínovaného vkladu 

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: 31320155, vub.sk

1.1 VÚB, a.s. vedie termínovaný vklad s názvom Bonusový termínovaný vklad (ďalej len termínovaný vklad) na základe zmluvy o vkla-
dovom účte s viazanosťou stanovenou v zmluve, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú.

1.2 Podmienkou otvorenia a vedenia termínovaného vkladu je vloženie minimálneho vkladu, ktorého výšku vám oznamujeme 
Zverejnením.

1.3 Výšku základnej úrokovej sadzby a výšku bonusu k jednotlivým obnovám pre každú viazanosť termínovaného vkladu Vám oznamu-
jeme Zverejnením.

1.4 Na termínovaný vklad nie je možné realizovať Prídavné vklady v priebehu viazanosti a ani v deň splatnosti vkladu. 

1.5 Vklad na termínovanom vklade je úročený nami stanovenou základnou úrokovou sadzbou, ktorá sa mení v deň splatnosti termí-
novaného vkladu v zmysle Zverejnenia. Na zmenu základnej úrokovej sadzby nemá vplyv výber ani iná transakcia, ktorou by bol 
znížený počiatočný vklad podľa bodu 1.6. 

1.6 Na bonus k základnej úrokovej sadzbe, máte nárok len za predpokladu, ak ste v priebehu viazanosti neuskutočnili žiadny výber ani 
inú transakciu, ktorou by bol znížený počiatočný vklad a zároveň ste prostriedky ponechali na účte aj po obnove vkladu. V prípade 
uskutočnenia úkonu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu strácate nárok na bonus na nasledujúcu viazanosť a váš vklad bude od 
nasledujúcej viazanosti úročený len základnou úrokovou sadzbou. Ak však následne opäť začnete plniť vyššie uvedené podmienky 
pre priznanie bonusu, bude Vám tento opäť priznaný rovnakým spôsobom ako pre novootvorený termínovaný vklad. 

1.7 Bonus k základnej úrokovej sadzbe na termínovanom vklade pri splnení uvedených podmienok v bode 1.6 je možné získať až do 36 
mesiacov od otvorenia termínovaného vkladu. Po 36 mesiacoch od otvorenia termínovaného vkladu je termínovaný vklad úročený 
úrokovou sadzbou prislúchajúcou  viazanosti termínovaného vkladu v zmysle platného Zverejnenia. 

1.8 Pre vedenie termínovaného vkladu platia Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty spolu s podmienkami 
stanovenými v týchto Obchodných podmienkach. V prípade rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a.s. pre 
depozitné produkty a týmito Obchodnými podmienkami, majú prednosť ustanovenia týchto Obchodných podmienok. 

1.9 O aktuálnych úrokových sadzbách Vás informujeme formou Zverejnenia.

1.10 Základná úroková sadzba spolu s bonusom, ak je priznaný, sú vyplácané vždy v deň splatnosti termínovaného vkladu. Vyplatený 
úrok je znížený o zrážkovú daň.

1.11 Ku dňu účinnosti týchto Obchodných podmienok sa rušia Obchodné podmienky pre vedenie Bonusového termínovaného vkladu 
zo dňa 12. 9. 2009.

Tieto Obchodné podmienky pre vedenie Bonusového termínovaného vkladu nadobúdajú účinnosť  23.10.2010.
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