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Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu
1.1 VÚB, a.s. vedie termínovaný vklad s názvom Flexivklad s viazanosťou 36 mesiacov (ďalej len
Flexivklad), na základe zmluvy o vkladovom účte, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú.
1.2 Podmienkou otvorenia a vedenia Flexivkladu je vloženie minimálneho vkladu, ktorého výšku Vám
oznamujeme Zverejnením.
1.3 Maximálna výška vkladu na Flexivklad je 100 000 EUR.
1.4 Úrok z Flexivkladu je pripisovaný ročne ku dňu otvorenia vkladu, a to na účet uvedený v zmluve resp.
na žiadosti o zmenu účtu na pripisovanie úrokov. Pripísaný úrok je znížený o zrážkovú daň. Predčasný
výber úroku pripísaného na Flexivklad je možné zrealizovať počas viazanosti vkladu najskôr 1 deň po jeho
pripísaní a len so sankčným poplatkom.
1.5 Na Flexivklad je možné realizovať Prídavné vklady. Lehota viazanosti Prídavného vkladu je rovná
dobe, ktorá uplynie od jeho vloženia do splatnosti termínovaného vkladu. Výška úrokovej sadzby
Prídavného vkladu je rovná úrokovej sadzbe prislúchajúcej najbližšej nižšej Štandardnej lehote viazanosti,
platnej v deň realizovania Prídavného vkladu.
1.6 Z Flexivkladu je možné realizovať výber všetkých peňažných prostriedkov alebo ich časť pred
uplynutím dohodnutej lehoty viazanosti hotovostne aj bezhotovostne. Výber pripísaného úroku je možný
podľa podmienok uvedených v bode 1.4 týchto obchodných podmienok.
1.7 Klient môže realizovať predčasný výber bez sankčného poplatku v hotovosti alebo bezhotovostne 2

krát za kalendárny rok a to 1.júna zo zostatku k 31.5. a 1.decembra zo zostatku k 30.11. do výšky 25%
zostatku na vkladovom účte (ak sú to nebankové dni, tak najbližší nasledujúci pracovný deň). V prípade,
že je predčasný výber vyšší ako 25% aktuálneho zostatku na vkladovom účte klienta, alebo je realizovaný
mimo stanovených dní, je klientovi zúčtovaný sankčný poplatok v zmysle platného Zverejnenia.
1.8 Pre vedenie Flexivkladu platia Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty
s osobitnými podmienkami stanovenými v týchto Obchodných podmienkach.
1.9 O aktuálnych úrokových sadzbách Vás informujeme formou Zverejnenia.
1.10 Ku dňu účinnosti týchto Obchodných podmienok pre vedenie Flexivkladu sa rušia Obchodné
podmienky pre vedenie Flexivkladu zo dňa 1.11.2009.
Tieto Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu nadobúdajú účinnosť 29.4.2011.
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