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Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Internetového vkladového účtu
1.1 VÚB, a.s. vedie termínovaný vklad s názvom Internetový vklad (ďalej len Internetový vklad)
na základe zmluvy o vkladovom účte, ktorá bola s Vami uzatvorená na dobu neurčitú najneskôr
do 7.6.2013 (vrátane).
1.2 Nadobudnutím účinnosti týchto Obchodných podmienok VÚB, a.s. nie je možné zriadiť nový
Internetový vklad.
1.3 Existujúci Internetový vklad máte dostupný v rámci služby Internet banking, Internet banking Plus

alebo Nový Nonstop banking, pričom môžete realizovať tuzemské prevodné príkazy z Internetového
vkladu v zmysle podmienok platných pre spracovanie tuzemských platieb, ktoré sú upravené
vo Všeobecných obchodných podmienkach VÚB, a.s. pre depozitné produkty.
1.4 Na obchodnom mieste VÚB, a.s. je možné zadať prevodný príkaz v prospech Internetového vkladu,
prípadne zadať, zmeniť alebo zrušiť bežný účet na výplatu úrokov z Internetového vkladu. V prípade,
že požiadate o zrušenie Internet bankingu, Internet bankingu Plus alebo Nového Nonstop bankingu bez
zrušenia Internetového vkladu, bude Internetový vklad prekonvertovaný na štandardný vkladový účet
termínovaný vklad príslušnej viazanosti a úročenia.

1.5 Na Internetovom vklade nie je možné meniť aktuálnu viazanosť na inú viazanosť.
1.6 Na Internetový vklad je možné realizovať Prídavné vklady.
1.7 Vklad na Internetovom vklade je úročený úrokovou sadzbou, ktorá je oznámená Zverejnením. Pri
vkladoch s viazanosťou od 1 – 12 mesiacov vrátane, je úrok pripisovaný pri splatnosti vkladu, pri
vkladoch s viazanosťou 24 a 36 mesiacov je úrok pripisovaný polročne k dátumu otvorenia. Vyplatený
úrok je znížený o zrážkovú daň. O aktuálnych úrokových sadzbách Vás informujeme formou
Zverejnenia.
1.8 Pre vedenie Internetového vkladu primerane 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 Zrušenie Internetového vkladu je možné na ktoromkoľvek Obchodnom mieste.
1.10
O zostatku na Internetovom vklade ste informovaný prostredníctvom výpisu podľa zvolenej
frekvencie, ktorý bude dostupný v elektronickej podobe v Internet bankingu, Internet bankingu Plus
alebo v Novom Nonstop bankingu (vrátane správy o zúčtovaní k poslednému dňu v roku). Zároveň
môžete upraviť cyklus generovania elektronických výpisov cez službu Internet banking, Internet
banking Plus alebo Nový Nonstop banking.
1.11 Definície a výkladové pravidlá Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné

produkty sú platné aj pre tieto Obchodné podmienky.
1.12 Ku dňu účinnosti týchto Obchodných podmienok pre vedenie Internetového vkladového účtu sa rušia
Obchodné podmienky pre vedenie Internetového vkladového účtu zo dňa 10.7.2010.

Tieto Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Internetového vkladu nadobúdajú účinnosť 8.6.2013.
Všeobecná úverová banka, a.s.

