
1. Definície a výklaDové praviDlá

1.1.	V	týchto	Obchodných	podmienkach	a	v	dokumentoch,	na	ktoré	tieto	Obchodné	
podmienky	odkazujú,	budú	mať	použité	pojmy	nasledovný	význam:

(a)	 fleXiviac alebo Sporenie fleXiviac je	termínovaný	vkladový	účet	v	EUR	urče-
ný	na	pravidelné	mesačné	sporenie	na	dohodnutú	Dobu	viazanosti,	ktorý	VÚB	
zriaďuje	a	vedie	Majiteľovi	účtu	na	základe	Zmluvy	a	ktorý	nemožno	po	uplynutí	
Doby	 viazanosti	 predĺžiť.	 Termínovaný	 vkladový	účet	 FLEXIviac	 alebo	 Sporenie	
FLEXIviac	nie	je	platobným	účtom	v	zmysle	zákona	č.	492/2009	Z.	z.	o	platob-
ných	službách	v	znení	neskorších	predpisov	a	nie	je	možné	na	ňom	vykonávať	
platobné	operácie	zo	zahraničia	(t.j.	mimo	územia	Slovenskej	republiky);	

(b)	 Doba	 viazanosti	 znamená	 celkovú	dĺžku	 viazanosti	 vkladového	účtu	 FLEXIviac	
a	to	buď	5	rokov	alebo	10	rokov.	Doba	viazanosti	začína	plynúť	dňom	zriadenia	
vkladového	účtu	FLEXIviac	a	končí	Dňom	splatnosti	vkladu;	

(c)	 Deň splatnosti vkladu predstavuje	deň	uvedený	na	Zmluve,	ku	ktorému	je	po-
sledný	krát	pripísaný	úrok	za	predchádzajúce	Obdobie	sporenia.	Dňom	splatnos-
ti	vkladového	účtu	FLEXIviac	nie	je	možné	pokračovať	v	sporení	za	podmienok,	
ktoré	boli	platné	pred	Dňom	splatnosti	vkladového	účtu	FLEXIviac;

(d)	 obdobie sporenia	predstavuje	obdobie	1	mesiaca,	ktoré	začína	plynúť	dňom	
zriadenia	vkladového	účtu	FLEXIviac	a	následne	Dňom	pripísania	úroku	na	tento	
účet	a	končí	dňom,	ktorý	predchádza	najbližšiemu	nasledujúcemu	Dňu	pripísa-
nia	úroku;

(e)	 Deň pripísania úroku	znamená	deň,	ku	ktorému	je	k	aktuálnemu	zostatku	na	
vkladovom	účte	pripísaný	úrok	za	predchádzajúce	Obdobie	sporenia	a	zároveň	
týmto	dňom	začína	plynúť	ďalšie	Obdobie	sporenia,	pričom	zostatok	vkladového	
účtu	sa	od	tohto	dňa	úročí	buď	Základnou	úrokovou	sadzbou	alebo	Zníženou	
úrokovou	sadzbou	aktuálnou	v	Deň	pripísania	úroku	v	zmysle	platného	Zverej-
nenia	úrokových	sadzieb;

(f)	 extra vklad	znamená	prvý	hotovostný	vklad	alebo	bezhotovostný	prevod	v	pro-
spech	vkladového	účtu	FLEXIviac,	ktorý	 je	 realizovaný	 jedným	alebo	viacerými	
vkladmi	v	rovnaký	deň	a	to	najneskôr	do	ukončenia	prvého	Obdobia	sporenia.	
Ak	zostatok	vkladového	účtu	v	prvom	Období	sporenia	a	zároveň	v	deň	reali-
zovania	Extra	vkladu	je	vo	výške	maximálneho	povoleného	Extra	vkladu.	Takisto	
počnúc	druhým	Obdobím	sporenia,	nie	je	možné	Extra	vklad	na	vkladový	účet	
FLEXIviac	zrealizovať.	Suma	Extra	vkladu	je	v	prospech	vkladového	účtu	FLEXIviac	
akceptovaná	vo	výške	v	zmysle	platného	Zverejnenia	úrokových	sadzieb;

(g)	 Mesačný vklad sporenia	znamená	pravidelný	mesačný	hotovostný	vklad	alebo	
bezhotovostný	prevod	v	prospech	vkladového	účtu	FLEXIviac,	ktorý	 je	 realizo-
vaný	jedným	alebo	viacerými	vkladmi	počas	každého	Obdobia	sporenia.	Suma	
Mesačného	vkladu	sporenia	v	prospech	vkladového	účtu	FLEXIviac	je	akcepto-
vaná	vo	výške	v	zmysle	platného	Zverejnenia	úrokových	sadzieb;

(h)	 Základná úroková sadzba predstavuje	 úrokovú	 sadzbu,	 ktorou	 je	 úročený	
aktuálny	 zostatok	 na	 vkladovom	 účte	 FLEXIviac	 za	 podmienky,	 že	 v	 predchá-
dzajúcom	Období	 sporenia	 bol	 na	 vkladový	účet	 FLEXIviac	 pripísaný	Mesačný	
vklad	sporenia	a	zároveň	nebol	zrealizovaný	predčasný	výber	z	vkladového	účtu	
FLEXIviac.	Táto	sadzba	je	zverejnená	vo	Zverejnení	úrokových	sadzieb;

(i)	 Znížená úroková sadzba predstavuje	 úrokovú	 sadzbu,	 ktorou	 je	 úročený	
aktuálny	zostatok	na	vkladovom	účte	FLEXIviac,	ak	v	predchádzajúcom	Období	
sporenia	nebol	na	vkladový	účet	FLEXIviac	pripísaný	Mesačný	vklad	sporenia	a/
alebo	bol	zrealizovaný	predčasný	výber	z	vkladového	účtu	FLEXIviac.	Táto	sadzba	
je	zverejnená	vo	Zverejnení	úrokových	sadzieb;

(j)	 Bonusové obdobie sporenia	 znamená	 stanovený	 počet	 Období	 sporenia	
v	 zmysle	platného	Zverejnenia	úrokových	 sadzieb,	počas	ktorých	 je	 sledovaná	
podmienka	na	priznanie	Bonusu	za	pravidelné	sporenie;

(k)	 Bonus za pravidelné sporenie predstavuje	jednorazové	pripísanie	bonusové-
ho	úroku	ako	odmeny	za	pravidelné	sporenie	vo	forme	určitého	percenta	z	už	
pripísaných	mesačných	hrubých	úrokov	za	posledných	12	Období	sporenia	pred-
chádzajúcich	Dňu	pripísania	Bonusu	za	pravidelné	sporenie.	Bonus	bude	pripísa-
ný	na	vkladový	účet	FLEXIviac	po	uplynutí	Bonusového	obdobia	sporenia,	počas	
ktorého	bol	na	vkladový	účet	FLEXIviac	pravidelne	mesačne	pripísaný	Mesačný	
vklad	sporenia	a	zároveň	počas	toho	istého	obdobia	nebol	zrealizovaný	predčas-
ný	výber	z	vkladového	účtu	FLEXIviac.	Majiteľovi	účtu	vzniká	nárok	na	Bonus	za	
pravidelné	sporenie	v	zmysle	platného	Zverejnenia	úrokových	sadzieb;

(l)	 Majiteľ účtu	znamená	fyzickú	osobu,	s	ktorou	VUB	uzatvorila	Zmluvu,	alebo	
ktorá	prejavila	vôľu	uzatvoriť	s	VUB	Zmluvu,	alebo	osobu,	na	ktorú	prešli	práva	
a	povinnosti	zo	Zmluvy;

(m)	 obchodné podmienky	 znamená	 tieto	 Obchodné	 podmienky	 VÚB,	 a.s.,	 pre	
vedenie	vkladového	účtu	Sporenie	FLEXIviac“	k	Zmluve,	vrátane	príloh	k	nim;

(n)	 vUB znamená všeobecná úverová banka, a.s.,	 so	 sídlom	Mlynské	nivy	1,	
829	90	Bratislava,	IČO:	31	320	155,	zapísaná	v	obchodnom	registri	Okresného	
súdu	Bratislava	1,	oddiel	Sa,	vložka	č.:	341/B;

(o)	 Zmluva	znamená	Zmluvu	o	vkladovom	účte	Sporenie	FLEXIviac	uzatvorenú	me-
dzi	Majiteľom	účtu	a	VUB	v	znení	všetkých	budúcich	zmien	a	dodatkov	(vrátane	
novácií),	vrátane	všetkých	jej	príloh	a	súčastí,	na	ktoré	odkazuje;

(p)	 Zverejnenie úrokových sadzieb predstavuje	dokument	s	aktuálnymi	a	plat-
nými	 úrokovými	 sadzbami,	 pokutami	 resp.	 inými	 informáciami	 o	 depozitných	
a	úverových	produktoch,	ktoré	sú	zverejňované	na	Obchodných	miestach	VÚB,	
a.s.,	internete	príp.	iných	verejne	dostupných	zdrojoch.	Informácie	uvedené	vo	
Zverejnení	úrokových	sadzieb	je	VÚB	oprávnená	jednostranne	meniť	v	závislosti	
od	vývoja	podmienok	na	trhu;

2. Sporenie fleXiviac

2.1	 VÚB	na	základe	Zmluvy	uzatvorenej	s	Majiteľom	účtu	vedie	vkladový	účet	Spore-
nie	FLEXIviac	s	dobou	viazanosti	5	rokov	alebo	10	rokov.

2.2	 Zmluvu	môžu	uzatvoriť	aj	viacerí	majitelia	účtu	–	fyzické	osoby,	maximálne	však	
dvaja.

2.3	 Zriadenie	a	vedenie	vkladového	účtu	FLEXIviac	je	bezplatné.

3. eXtra vklaD a MeSačný vklaD Sporenia

3.1	 Extra	vklad	a	Mesačný	vklad	sporenia	môžu	byť	realizované	v	ktorýkoľvek	deň	
v	príslušnom	Období	sporenia.

3.2	 Počas	prvého	Obdobia	sporenia	je	možné	realizovať	Extra	vklad	ako	aj	Mesačný	
vklad	 sporenia.	Odo	dňa	pripísania	úroku	 za	prvé	Obdobie	 sporenia,	 ktoré	 je	
zároveň	 prvým	 dňom	 nasledujúceho	 Obdobia	 sporenia,	 je	 možné	 v	 prospech	
vkladového	účtu	FLEXIviac	realizovať	len	Mesačný	vklad	sporenia.	

3.3	 Extra	vklad	a	Mesačný	vklad	sporenia	môže	byť	pripísaný	na	účet	aj	viacerými	
hotovostnými	vkladmi	resp.	bezhotovostnými	prevodmi	alebo	ich	kombináciou,	
avšak	každá	suma	jednotlivého	vkladu	musí	spĺňať	podmienku	výšky	Extra	vkla-
du	resp.	Mesačného	vkladu	sporenia	v	zmysle	platného	Zverejnenia	úrokových	
sadzieb.

3.4	 Ak	najbližší	nasledujúci	Deň	pripísania	úroku	pripadne	na	posledný	kalendárny	
deň	v	mesiaci,	ktorý	je	zároveň	nepracovný	deň,	je	možné	Extra	vklad	a	Mesačný	
vklad	pripísať	v	prospech	účtu	FLEXIviac	najneskôr	v	piatok	aktuálneho	týždňa.	
V	opačnom	prípade	sa	tento	vklad	započíta	do	nasledujúceho	Obdobia	spore-
nia.

3.5	 Na	vkladový	účet	FLEXIviac	sú	povolené	hotovostné	vklady	a	bezhotovostné	pre-
vody	z	bežného	účtu	vo	VÚB	alebo	z	účtu	vedeného	v	inej	banke	výlučne	v	rámci	
Slovenskej	republiky.

4. Úročenie

4.1	 Úroky	 sú	 v	 prospech	 vkladového	účtu	 FLEXIviac	 pripisované	mesačne,	 pričom	
úrok	 za	 predchádzajúce	 Obdobie	 sporenia	 sa	 pripíše	 vždy	 k	 prvému	 dňu	 na-
sledujúceho	Obdobia	 sporenia.	Na	 vkladové	účty	 FLEXIviac,	 ktoré	 sú	 zriadené	
po	28.dni	 kalendárneho	mesiaca,	 sa	 úrok	 za	predchádzajúce	Obdobie	 spore-
nia	pripíše	mesačne	k	prvému	dňu	nasledujúceho	Obdobia	sporenia,	najneskôr	
však	k	poslednému	kalendárnemu	dňu	aktuálneho	mesiaca.	Ak	pripadne	deň	
pripisovania	úrokov	na	posledný	kalendárny	deň	v	mesiaci,	ktorý	bude	zároveň	
nepracovný,	úrok	bude	k	účtu	pripísaný	v	predchádzajúci	pracovný	deň.

4.2	 Pripísané	úroky	sú	znížené	o	zrážkovú	daň.

4.3	 Po	pripísaní	Extra	vkladu	(len	v	prvom	Období	sporenia)	resp.	Mesačného	vkla-
du	sporenia	(počas	ktoréhokoľvek	Obdobia	sporenia)	v	prospech	účtu	FLEXIviac	
a	zároveň	nezrealizovaní	predčasného	výberu	v	rovnakom	Období	sporenia,	sa	
od	prvého	dňa	nasledujúceho	Obdobia	sporenia	bude	aktuálny	zostatok	vkla-
dového	účtu,	vrátane	pripísaného	úroku	za	predchádzajúce	Obdobie	sporenia,	
úročiť	Základnou	úrokovou	sadzbou	v	zmysle	platného	Zverejnenia	úrokových	
sadzieb.	

4.4	 V	prípade	nepripísania	Extra	vkladu	(týka	sa	len	prvého	Obdobia	sporenia)	ale-
bo	Mesačného	vkladu	sporenia	v	sledovanom	Období	sporenia	v	prospech	účtu	
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FLEXIviac	alebo	zrealizovania	predčasného	výberu	z	účtu	FLEXIviac	v	rovnakom	
Období	sporenia,	bude	sa	od	prvého	dňa	nasledujúceho	Obdobia	sporenia	ak-
tuálny	zostatok	vkladového	účtu,	vrátane	pripísaného	úroku	za	predchádzajúce	
Obdobie	sporenia,	úročiť	Zníženou	úrokovou	sadzbou	v	zmysle	platného	Zverej-
nenia	úrokových	sadzieb.

4.5	 VÚB	sa	zaväzuje,	že	Základná	úroková	sadzba	a	Znížená	úroková	sadzba	platná	
k	6.8.2011	je	garantovaná	minimálne	do	31.12.2012	(vrátane).	Počnúc	dňom	
1.1.2013	a	následne	každý	rok	k	1.1.	si	VÚB	vyhradzuje	právo	na	zmenu	Základ-
nej	úrokovej	sadzby	a	Zníženej	úrokovej	sadzby	podľa	aktuálnych	podmienok	na	
finančnom	trhu,	pričom	každú	zmenu	úrokových	sadzieb	oznamuje	Zverejnením	
úrokových	sadzieb.

4.6	 VÚB	sa	zaväzuje,	že	počas	celej	Doby	viazanosti	vkladového	účtu	FLEXIviac	ne-
klesne	Základná	úroková	sadzba	pod	úroveň	1,80%	p.a.	(Doba	viazanosti	5	ro-
kov)	resp.	pod	úroveň	2,00%	p.a.	(Doba	viazanosti	10	rokov)	a	Znížená	úroková	
sadzba	 neklesne	 počas	 celej	 Doby	 viazanosti	 pod	 úroveň	 0,90	 %	 p.a.	 (Doba	
viazanosti	5	rokov)	resp.	pod	úroveň	1,00	%	p.a.	 (Doba	viazanosti	10	rokov).	
V	prípade,	že	štát	pristúpi	k	zvýšeniu	povinných	príspevkov	do	Fondu	na	ochranu	
vkladov,	VÚB	si	vyhradzuje	právo	o	príslušné	percento	znížiť	garantované	mini-
málne	Základné	úrokové	sadzby	a	Znížené	úrokové	sadzby	pre	Dobu	viazanosti	
5	rokov	a	10	rokov.

5. BonUS Za praviDelné Sporenie

5.1	 V	prípade,	že	počas	celého	Bonusového	obdobia	sporenia	bol	v	prospech	vkla-
dového	účtu	 FLEXIviac	pripísaný	 v	každom	Období	 sporenia	aspoň	minimálny	
Mesačný	vklad	sporenia	a	zároveň	počas	Bonusového	obdobia	sporenia	nebol	
zrealizovaný	žiadny	predčasný	výber,	vzniká	Majiteľovi	účtu	nárok	na	vyplatenie	
Bonusu	za	pravidelné	sporenie.

5.2	 Bonus	je	pripísaný	v	prospech	vkladového	účtu	FLEXIviac	v	nasledujúci	deň	po	ukon-
čení	Bonusového	obdobia	sporenia.	Pripísaný	bonus	je	znížený	o	zrážkovú	daň.

5.3	 Ak	počas	celého	sledovaného	Bonusového	obdobia	sporenia	nebol	v	prospech	účtu	
FLEXIviac	minimálne	počas	jedného	Obdobia	sporenia	pripísaný	Mesačný	vklad	spo-
renia	a/alebo	bol	z	účtu	FLEXIviac	realizovaný	predčasný	výber,	Majiteľovi	účtu	nárok	
na	Bonus	za	pravidelné	sporenie	z	tohto	Bonusového	obdobia	sporenia	zaniká.

6. preDčaSný výBer

6.1	 Majiteľ	účtu	môže	kedykoľvek	počas	celej	Doby	viazanosti	realizovať	predčasný	
výber	a	to	so	sankciou	v	zmysle	platného	Zverejnenia	úrokových	sadzieb.

7. SplatnoSť vklaDového ÚčtU

7.1	 Vkladový	účet	FLEXIviac	je	splatný	ku	Dňu	splatnosti	uvedenom	na	Zmluve.

7.2	 V	Deň	splatnosti	môže	byť	zostatok	vyplatený	v	hotovosti	alebo	bezhotovostným	
prevodom	na	bežný	účet	určený	Majiteľom	účtu	a	 to	bez	 sankcie.	V	prípade,	
že	si	Majiteľ	účtu	svoj	vklad	nevyberie,	bude	vkladový	účet	FLEXIviac	na	3.	pra-
covný	 deň	 odo	 Dňa	 splatnosti	 transformovaný	 na	 termínovaný	 vkladový	 účet	
s	viazanosťou	1	mesiac	a	úročený	príslušnou	úrokovou	sadzbou	podľa	platného	
Zverejnenia	úrokových	sadzieb.

8. všeoBecné a Záverečné UStanovenia

8.1	 Pre	 vedenie	 vkladového	 účtu	 Sporenie	 FLEXIviac	 platia	 Všeobecné	 obchodné	
podmienky	VÚB,	 a.s.	 pre	depozitné	produkty	 s	osobitnými	podmienkami	 sta-
novenými	 v	 týchto	Obchodných	podmienkach.	V	prípade	 rozporu	medzi	Vše-
obecnými	obchodnými	podmienkami	VÚB,	a.s.,	pre	depozitné	produkty	a	tými-
to	Obchodnými	podmienkami,	majú	prednosť	ustanovenia	týchto	Obchodných	
podmienok.

8.2	 VUB	si	vyhradzuje	právo	na	zmenu	týchto	Obchodných	podmienok.	Túto	zmenu	
VUB	zverejní	vo	svojich	obchodných	miestach	spolu	s	určením	jej	účinnosti.	Ak	
Majiteľ	účtu	nesúhlasí	 so	 zmenou,	 je	povinný	 svoj	nesúhlas	písomne	oznámiť	
VUB	najneskôr	do	jedného	mesiaca	odo	dňa	ich	účinnosti.	Ak	sa	VUB	a	Maji-
teľ	účtu	nedohodnú	inak,	majú	právo	ukončiť	túto	Zmluvu	a	vyrovnať	si	svoje	
pohľadávky	a	záväzky.	Ak	Majiteľ	účtu	vo	vyššie	uvedenej	lehote	nevyjadrí	svoj	
nesúhlas	so	zmenou	týchto	Obchodných	podmienok,	platí,	že	so	zmenou	súhlasí	
a	vzájomné	vzťahy	medzi	VUB	a	Majiteľom	účtu	sa	odo	dňa	účinnosti	 zmeny	
riadia	zmenenými	Obchodnými	podmienkami.

8.3	 Tieto	Obchodné	podmienky	nadobúdajú	účinnosť	dňa	6.8.2011.	


