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ZÁKLADNÁ PRODUKTOVÁ CHARAKTERISTIKA  
Kontokorent 

 

Informácia o banke 
 

 

 
VÚB, a.s. 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa Vložka č.: 341/B,  
IČO: 31320155 
T.č.: SR 0850 123 000, zahraničie: +421 248 555 970 
Web stránka: www.vub.sk 

 

Popis a riziká úveru 
 

 

 
Popis kontokorentu – povoleného prečerpania 
 
Kontokorent predstavuje povolené prečerpanie bežného účtu, kedy sú finančné prostriedky kedykoľvek 
k dispozícii. Ide o formu spotrebiteľského úveru (ďalej len „úver“), ktorý umožňuje klientovi  disponovať 
s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho bežného účtu., Každý vklad pripísaný 
na bežný účet klienta znižuje objem čerpaných prostriedkov a zároveň opätovne obnovuje výšku 
prostriedkov, ktoré môže klient čerpať. 

 

Typ úveru a jeho funkcia 

 

Nezabezpečený kontokorent Bez potreby zabezpečenia. Finančné prostriedky sú k dispozícii 
kedykoľvek.  

 
Cieľový trh  
 
Kontokorent je určený pre všetky fyzické osoby - spotrebiteľov, okrem klientov privátneho bankovníctva, 
ktoré potrebujú mať finančné prostriedky kedykoľvek k dispozícii. 
Podmienky minimálneho a maximálneho veku pri uzatváraní úverového vzťahu:  
Minimálny vstupný vek: 18 – 67 rokov 
Maximálny výstupný vek: 74 rokov 
Podmienku minimálneho a maximálneho veku musí spĺňať každý účastník úverového vzťahu. 
 
Doplnkové možnosti  
 
Bez doplnkových možností. 
 
Doplnkové služby  
 
Bez doplnkových služieb. 
 
Riziká úveru 
 
Riziko dlhodobého nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnanie povoleného prečerpania. 
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Hlavné ekonomické podmienky  
 

 

 
Zoznam všetkých poplatkov spojených s produktom:  
 

Poplatok Výška poplatku  

Poplatok za nastavenie (zriadenie) kontokorentu 0€ 

Upomienka o nezaplatení dlžnej sumy Skutočné náklady 

Potvrdenie o zostatku dlhu na žiadosť dlžníka  50€ 

 
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 
 
Popis RPMN: 
RPMN = ročná percentuálna miera nákladov predstavuje celkové náklady spojené s úverom a umožňuje 
klientovi porovnanie spotrebiteľských úverov. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale 
aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom.  
 
Do výpočtu RPMN možno zahrnúť tieto poplatky: 
 

 jednorazové, ktoré sa platia zvyčajne na začiatku úverového vzťahu (poplatok za poskytnutie 
úveru), 

 pravidelné, ktoré sa platia spolu so splátkou úveru obyčajne v mesačnej periodicite (poistenie 
a pod.) 
 

Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch sa do výpočtu musia zahrnúť všetky poplatky spojené 
s úverom okrem: 
 

 sankcií v prípade neplatenia úveru, 

 poplatkov, ktoré je povinný zaplatiť pri kúpe tovaru, 

 poplatkov za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru, 

 poplatkov za nepovinné poistenie k úveru. 
 
Priemerná ročná percentuálna miera nákladov zverejnená Ministerstvom financií SR sa nachádza na 
internete www.finance.gov.sk. 
 
 
Maximálna výška, ktorá môže byť financovaná a dĺžka 
 
Maximálna výška, do ktorej sa poskytuje kontokorent je 3.400,- EUR.  Dĺžka úverového vzťahu je na 
dobu neurčitú. 
 
Úrokové sadzby 

Nezabezpečený kontokorent – povolené prečerpanie 18,9% 

 

 
Odstúpenie, predčasné splatenie, jednostranná zmena zmluvných podmienok 
a sťažnosti 
 

 

 
Výpoveď zmluvy 
 
Klient (dlžník) je oprávnený zmluvu o úvere vypovedať s 15 dennou výpovednou lehotou, ktorá začína 
plynúť dňom doručenia výpovede VÚB, a.s.. 

http://www.finance.gov.sk/
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VÚB, a.s. je oprávnená zmluvu o úvere vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom bola výpoveď dlžníkovi doručená. 
 
Odstúpenie 
 
Dlžník je oprávnený odstúpiť od úverovej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa 
uzavretia úverovej zmluvy. Oznámenie o odstúpení od úverovej zmluvy je dlžník povinný oznámiť VÚB, 
a.s.  písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom VÚB, a.s., pričom lehota na odstúpenie sa 
považuje za dodržanú ak oznámenie o odstúpení bolo zaslané najneskôr v 14. kalendárny deň odo dňa 
uzavretia úverovej zmluvy. V prípade, ak pred odstúpením od úverovej zmluvy dlžník – spotrebiteľ úver 
čerpal, je povinný VÚB, a.s.  bezodkladne uhradiť istinu úveru spolu s úrokom z tejto istiny odo dňa 
čerpania úveru do dňa splatenia istiny a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o 
odstúpení. Iné sankcie VÚB, a.s. neuplatňuje. 
 
VÚB, a.s.  je oprávnená odstúpiť od úverovej zmluvy v prípade dodatočného zistenia, že žiadateľ v 
žiadosti o poskytnutie úveru poskytol nepravdivé údaje alebo predložil VÚB, a.s. sfalšované doklady 
alebo z iného vážneho dôvodu, ktorý VÚB, a.s. nezapríčinila, nemohla predvídať ani odvrátiť a ktorý 
VÚB, a.s.  bráni v ďalšom plnení úverovej zmluvy.  
 
Predčasné splatenie 
 
Dlžník je povinný kontokorent zaplatiť kedykoľvek na požiadanie VÚB, a.s. v plnej výške. Splatenie 
úveru podľa predchádzajúcej vety nie je spojené so žiadnou náhradou nákladov VÚB, a.s.  so splatením 
úveru.  
 
VÚB, a.s.  môže požiadať dlžníka o splatenie úveru v plnej výške najmä ak dlžník poruší niektorú zo 
stanovených povinností špecifikovaných vo Všeobecných obchodných podmienkach VÚB, a.s.  pre 
depozitné produkty. 

 

Jednostranné zmeny zmluvných podmienok 
 
VÚB, a.s. je oprávnená jednostranne, po náležitom posúdení s odbornou starostlivosťou schopnosti 
dlžníka splácať úver (najmä kreditných obratov na účte ku ktorému je zriadené povolené prečerpanie), 
oznámiť dlžníkovi zníženie výšky úveru povoleného prečerpania alebo z objektívnych dôvodov aj 
ukončiť dlžníkovi oprávnenie takýto úver čerpať. Oznámenie o znížení výšky úveru VÚB, a.s.  zašle 
dlžníkovi najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny a oznámenie o ukončení 
oprávnenia čerpať kontokorent zašle VÚB, a.s. dlžníkovi vopred alebo bezodkladne po ňom. Uvedené 
oznámenia zašle VÚB, a.s.  dlžníkovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu. 
 
VÚB, a.s.  je oprávnená jednostranne v závislosti od vývoja cien na finančnom trhu meniť výšku úrokovej 
sadzby povoleného prečerpania v súlade s obchodnou politikou VÚB, a.s.  , o čom informuje dlžníka 
písomnou formou alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné dlžníkovi a to najmenej 15 dní 
pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. 
 
Poplatky podľa cenníka môže VÚB, a.s.  kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenu cenníka oznámi VÚB, 
a.s.  v lehotách stanovených podľa právnych predpisov.  
 

Sťažnosti a reklamácie 

 

Dlžník môže reklamáciu alebo sťažnosť predložiť osobne v ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s., telefonicky 
na tel. čísle 0850 123 000 (v rámci SR), +421 484 141 212 (zo zahraničia), mailom prostredníctvom 
Kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke www.vub.sk alebo písomne na adrese 
VÚB, a.s., Oddelenie Riešenie podnetov klientov, Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava 25. 

 

Pri podaní reklamácie musí dlžník uviesť svoje identifikačné údaje ako podávateľa reklamácie  v rozsahu 
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska/pobytu alebo sídla a reklamáciu podpísať.  
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V reklamácií musí dlžník zrozumiteľne definovať reklamované skutočnosti a priložiť všetky podklady 
preukazujúce svoje tvrdenia a uviesť práva, ktoré si voči VÚB, a.s.  uplatňujete.  

 

VÚB, a.s.  preverí a rozhodne o reklamácií do 30 kalendárnych dní, ak nejde o reklamáciu platobných 
služieb. Pokiaľ ide o reklamáciu platobných služieb, VÚB, a.s.  rozhodne o oprávnenosti reklamácie bez 
zbytočného odkladu. Celkové vybavenie reklamácie týkajúcej sa platobných služieb v inej mene ako 
euro alebo akejkoľvek mene mimo EHP krajiny nebude trvať dlhšie ako 30 dní, v zložitých prípadoch 
nie dlhšie ako 6 mesiacov. VÚB, a.s. dlžníka informuje, ak bude vybavovanie reklamácie trvať dlhšie 
ako 30 kalendárnych dní.  Lehota na rozhodnutie o reklamácií  začína plynúť odo dňa prijatia reklamácie, 
ktorá je úplná a bez nedostatkov. 
 
 

Kľúčové pojmy 
 

 

 
Povolené prečerpanie - forma spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje klientovi nakladať s 
peňažnými prostriedkami na bežnom účte nad rámec použiteľných vlastných finančných prostriedkov. 
 
Flexidebet  - spotrebiteľský úver vo forme povoleného prečerpania. 
 
Výška úveru – maximálna výška poskytovaného úveru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie:  
„Tento dokument slúži len na informačné účely a obsahuje všeobecné informácie o produkte. Účinnosť dokumentu je uvedená v 
spodnej časti každej strany dokumentu. Banka tento dokument pravidelne aktualizuje v súlade so zmenami vo všeobecných 
obchodných podmienkach, produktových obchodných podmienkach, príslušných právnych predpisov (ak obsahuje informácie 
požadované zákonom), cenníkoch a úrokových sadzbách banky. Banka vykonáva obchody so svojimi klientmi na zmluvnom 
základe, preto text Vašej zmluvy, jej prílohy a súčasti, majú prednosť pred informáciami uvedenými v tomto dokumente“. 


