
 
Verejný prísľub 

vydaný v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

 

Všeobecná úverová banka, a. s., skrátený názov: VÚB, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 
Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 341/B (ďalej len „VÚB, a. s.“) ako veriteľ poskytujúci viazané spotrebiteľské úvery v zmysle 
a za podmienok zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon“) sa 

zaväzuje   

I. 
že vo vzťahu k všetkým klientom - spotrebiteľom, ktorí s VÚB, a.s.,  uzatvorili alebo uzatvoria 
v kamennej predajni zmluvu o spotrebiteľskom úvere s produktovým označením „Quatro“ (ďalej len 
„Zmluva“), v období od 1.4.2021, a ktorá obsahuje nasledovné ustanovenia:  
 

- oprávnenie na vyhlásenie okamžitej splatnosti viazaného spotrebiteľského úveru 
s produktovým označením „Quatro“ v prípade, ak sa pred jeho čerpaním dozvie 
o závažných negatívnych zmenách v majetkovej a finančnej situácii klienta, ktoré by 
objektívne ohrozili schopnosť klienta splácať poskytovaný úver;  
 

- požiadavku v podobe zaslania oznámenia o odstúpení od Zmluvy formou doporučenej 
zásielky na adresu VÚB, a.s.;  

 

že tieto ustanovenia nebude aplikovať. VÚB, a.s. sa zároveň zaväzuje, že v súlade s § 13 ods. 2 Zákona 
príjme a bude akceptovať všetky oznámenia o odstúpení od Zmluvy zaslané zo strany klienta - 
spotrebiteľ VÚB, a.s. písomne alebo na inom trvanlivom médiu.  

II.  

že právo jednostranne zmeniť Zmluvu, vrátane Všeobecných obchodných podmienok bude 
vykonávať len z vážnych objektívnych dôvodov, pričom za vážne objektívne dôvody sa 
považujú vecné a nezávislé dôvody spočívajúce najmä: 
a) v zmene právnych predpisov s dopadom na poskytovanie spotrebiteľských úverov zo 
strany Banky; 
b) v zmene na finančnom alebo bankovom trhu objektívne spôsobilej ovplyvniť 
poskytovanie spotrebiteľských úverov zo strany Banky; 
c) v zmene technických, informačných a bezpečnostných možností objektívne 
ovplyvňujúcich možnosti poskytovania spotrebiteľských úverov zo strany Banky; 
d) v medziročnej zmene miery inflácie potvrdenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
alebo v zmene indexu reálnej mesačnej mzdy podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky ovplyvňujúcej poskytovanie spotrebiteľských úverov (ďalej spoločne 
len „Zmena“). 
Banka si rovnako vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Zmluvu, vrátane Obchodných 
podmienok, ak je to v prospech Klienta. Banka si vyhradzuje právo z vážneho objektívneho 
dôvodu jednostranne zmeniť Cenník a úrokové sadzby. 
Banka sa zaväzuje oznámiť Zmenu Klientovi písomne spôsobom a v lehote stanovenej 
podľa právnych predpisov spolu s určením jej platnosti a účinnosti. V prípade, ak sa zmena 
týka len úrokovej sadzby Úveru, tak sa Banka zaväzuje informovať Klienta najneskôr do 15 
dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. V prípade, ak je Klient Zmenou dotknutý,  má 
právo vyjadriť nesúhlas so Zmenou, ktorý spolu s výpoveďou v zmysle článku 10 
Obchodných podmienok musí doručiť Banke v lehote najneskôr deň pred navrhovaným 
dňom účinnosti Zmeny. Ak na strane Klienta vystupuje viacero účastníkov, tak nesúhlas 
musia vyjadriť všetci účastníci. V prípade, ak Klient neprejaví svoj nesúhlas v zmysle článku 
10 Obchodných podmienok, platí, že táto Zmena sa na Klienta vzťahuje. V prípade, ak v 
čase vypovedania tejto Zmluvy bude Banka evidovať neuhradenú pohľadávku voči 



Klientovi, zaväzuje sa písomne oznámiť Klientovi spôsob a termín vysporiadania 
pohľadávky. Ustanovenia Zmluvy upravujúce úrokovú sadzbu a úrok z omeškania zostávajú 
platné aj v prípade výpovede Zmluvy zo strany Klienta v zmysle tohto článku. 

Uvedené vyhlásenie je platné odo dňa 1.3.2021 a VÚB, a.s. je ním viazaná. Tento verejný prísľub je 
určený všetkým klientom – spotrebiteľom VÚB, a.s., ktorí uskutočnia nákup v kamennej predajni 
a v tejto súvislosti uzatvoria Zmluvu. 

V Bratislave, dňa 1.3.2021 
 
VÚB, a. s. 
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