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Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu
„Štruktúrovaný depozit RIO II“
1.

DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

(o)

1.1.

V týchto Obchodných podmienkach a v dokumentoch, na ktoré tieto
Obchodné podmienky odkazujú, budú mať nasledovné pojmy nasledovný význam:
(a) Celková doba viazanosti znamená celkovú dĺžku viazanosti
vkladu na ŠD RIO II, ktorá sa začína v prvý deň Uvádzacej doby
viazanosti a končí sa v posledný deň Štandardnej doby viazanosti;
(b) ŠD RIO II znamená Štruktúrovaný depozit RIO II, ktorý je
termínovaným vkladovým účtom v EUR v dohodnutej výške, na
dohodnutú Celkovú dobu viazanosti a s úrokovým výnosom,
ktorý VUB zriaďuje a vedie Majiteľovi účtu na základe Zmluvy,
a ktorý nemožno po uplynutí Celkovej doby viazanosti predĺžiť;
V rámci investičného dotazníka spadá ŠD RIO II do skupiny štruktúrovaných depozít (SD);
(c) Investičný dotazník znamená dokument, prostredníctvom
ktorého VUB zisťuje pre účely ZCP najmä informácie o finančnej
situácii Majiteľa účtu, o jeho skúsenostiach a znalostiach v oblasti
investovania do finančných nástrojov a o zámeroch, ktoré chce
dosiahnuť prostredníctvom investovania do SD;
(d) Majiteľ účtu znamená fyzickú alebo právnickú osobu, s ktorou
VUB uzatvorila Zmluvu, alebo ktorá prejavila vôľu uzatvoriť
s VUB Zmluvu, alebo osobu, na ktorú prešli práva a povinnosti
zo Zmluvy;
(e) Obchodné podmienky znamená tieto Špeciálne obchodné
podmienky vkladového účtu „Štruktúrovaný depozit RIO II“ VUB
k Zmluve, vrátane príloh k nim;
(f)		 Obchodný deň znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného
pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch,
dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov;
(g) Politika predchádzania konfliktom záujmov znamená súhrn
pravidiel, ktoré VUB zaviedla a dodržiava v súlade s §71m ZCP.
Základné informácie o týchto pravidlách sú uvedené na internetovej stránke VUB;
(h) Stratégia vykonávania pokynov znamená súhrn pravidiel,
ktoré VUB zaviedla a dodržiava v súlade s §73o, §73p a §73s
ZCP. Tento súhrn pravidiel obsahuje najmä pravidlá vykonávania
pokynov Majiteľa účtu v záujme dosiahnutia najlepšieho výsledku
pre Majiteľa účtu a pravidlá alokácie pokynov klientov;
(i)		 Štandardná doba viazanosti znamená dobu, ktorej prvý
deň nastane po poslednom dni Uvádzacej doby viazanosti,
t.j. 8.11.2013 a končí dátumom splatnosti vkladu na ŠD RIO II,
t.j. 7.11.2017;
(j)		 Uvádzacia doba viazanosti znamená dobu od uzatvorenia
Zmluvy avšak najskôr od 2.9.2013 do 7.11.2013 pričom presná
dĺžka Uvádzacej doby viazanosti je uvedená v Zmluve;
(k) Uvádzací úrok znamená úrok, ktorý Majiteľ účtu získava z viazanosti vkladu na ŠD RIO II počas Uvádzacej doby viazanosti,
a ktorý je počas celej Uvádzacej doby viazanosti nemenný;
(l)		 Základný úrok znamená úrok, ktorým je úročený vklad počas
4 rokov štandardnej doby viazanosti. Úrok je zúčtovaný ročne
k 7.11. resp. najbližší nasledujúci pracovný deň;
(m) Bonusový úrok znamená úrok, ktorý klient získa ročne (okrem
prvého roku viazanosti) k 7.11. resp. najbližší nasledujúci pracovný deň, v prípade, ak nastanú podmienky podľa bodu 5.2 týchto
Obchodných podmienok;
(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;

(p)

ZCP znamená zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách v znení neskorších predpisov;
Zmluva znamená Zmluvu o vkladovom účte Štruktúrovaný
depozit RIO II uzatvorenú medzi Majiteľom účtu a VUB v znení
všetkých budúcich zmien a dodatkov (vrátane inovácií), vrátane
všetkých jej príloh a súčastí, na ktoré odkazuje.

2.

VKLAD NA ŠD RIO II

2.1.

Minimálna výška vkladu na ŠD RIO II je 1 000,- EUR. Vklad na ŠD RIO II
musí byť v násobkoch celých 100,- EUR. Vklad na ŠD RIO II v hotovosti
je možné realizovať iba v Eurách. Vklad na ŠD RIO II je možné realizovať
iba v deň uzatvorenia Zmluvy. Vklad na ŠD RIO II je možné realizovať
buď ako vklad v hotovosti alebo ako bezhotovostný prevod z účtu vedeného vo VUB.
Prídavné vklady na ŠD RIO II po dni uzatvorenia Zmluvy nie je možné realizovať. Výbery z ŠD RIO II nie je možné realizovať počas Celkovej doby
viazanosti a to ani v deň uzatvorenia Zmluvy. Je možný len predčasný
výber celej sumy uloženej na ŠD RIO II podľa podmienok stanovených
v bode 2.5. Po uplynutí Obchodného dňa, v ktorom bola Zmluva uzatvorená, nie je možné na základe jednostrannej dispozície Majiteľa účtu
zmeniť, teda znížiť ani zvýšiť výšku vkladu na ŠD RIO II.
V prípade, ak do konca Obchodného dňa, v ktorom Majiteľ účtu
Zmluvu s VUB uzatvoril, nebude na ŠD RIO II vložený, resp. pripísaný
vklad vo výške dohodnutej v Zmluve, tak Zmluva zaniká k momentu uplynutia tohto Obchodného dňa. VUB peňažné prostriedky po
tomto zániku Zmluvy vyplatí podľa dispozície Majiteľa účtu v Zmluve, a to jednorazovo buď ako výplatu v hotovosti, alebo ako bezhotovostný prevod na účet Majiteľa účtu.
Vklad na ŠD RIO II, na vyplatenie ktorého má Majiteľ účtu nárok, je
splatný po uplynutí Celkovej doby viazanosti. Výplata vkladu na ŠD RIO
II môže byť realizovaná jednorazovo buď ako výplata v hotovosti, alebo ako bezhotovostný prevod na bežný účet Majiteľa účtu. V prípade,
že si klient svoj vklad nevyberie, bude jeho ŠD RIO II na 3. pracovný
deň odo dňa splatnosti transformovaný na termínovaný vkladový účet
s viazanosťou 1 mesiac a príslušnou úrokovou sadzbou podľa platného
Zverejnenia.
Predčasný výber prostriedkov z ŠD RIO II je možné uskutočniť počas
Celej doby viazanosti len v celej sume vkladu. Výberom celého vkladu
je následne vkladový účet ŠD RIO II uzatvorený. Predčasný výber a tým
zrušenie vkladového účtu ŠD RIO II počas štandardnej doby viazanosti
je možné realizovať iba k 20. dňu v kalendárnom mesiaci, alebo ak
tento deň nie je Obchodným dňom, tak k najbližšiemu nasledujúcemu Obchodnému dňu. Poplatok za predčasný výber je 12 % z objemu
vkladu a odúčtuje sa Majiteľovi účtu z vyplateného vkladu. Suma predčasného výberu z ŠD RIO II po odúčtovaní poplatku bude prevedená na
účet podľa dispozície Majiteľa účtu. Predčasný výber vkladu z ŠD RIO II
je VUB oprávnená odmietnuť v prípade, ak suma doposiaľ vyplatených
predčasne vybraných vkladov prekročila limit 10% z celkového objemu tejto emisie alebo by došlo k prekročeniu tohto limitu v prípade
vykonania predčasného výberu vkladu z ŠD RIO II, o ktorý Majiteľ účtu
požiadal.
Zmluvu môžu uzatvoriť aj viacerí majitelia účtu – fyzické osoby, maximálne však dvaja.
Majiteľ účtu môže splnomocniť v Podpisovom vzore „disponenta“
na disponovanie s vkladom na ŠD RIO II. Pokiaľ nie je ďalej výslovne uvedené inak, disponent môže vykonať všetky úkony definované v platných Všeobecných obchodných podmienkach pre depozitné produkty VUB. Disponent nemôže vykonať predčasný výber
prostriedkov na ŠD RIO II.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3.

UVÁDZACÍ ÚROK

3.1.

Počas Uvádzacej doby viazanosti je Majiteľovi účtu priznaný Uvádzací úrok z vkladu na ŠD RIO II vo výške podľa vývesky zverejnenej na
obchodných miestach VUB a to za obdobie začínajúce dňom vloženia, resp. pripísania vkladu na ŠD RIO II a končiace posledným dňom
Uvádzacej doby viazanosti. Uvádzací úrok po zdanení je vyplatený Majiteľovi účtu na účet podľa jeho dispozície v Zmluve v posledný deň
Uvádzacej doby viazanosti.

4.

ZÁKLADNÝ ÚROK

(b)

6.2.
4.1.

Klientovi je priznaný základný úrok, ktorý bude vyplatený vždy k 7.11.
na účet podľa jeho dispozície uvedenej v Zmluve o ŠD RIO II. Okrem
toho klientovi môže byť vyplatený aj bonusový úrok, ak budú splnené
podmienky uvedené v bode 5.2. týchto obchodných podmienok. Ak
pripadne 7.11. v príslušnom roku na deň pracovného pokoja, je výnos
klientovi vyplatený najbližší nasledujúci pracovný deň.
		
Dátum
výplaty úroku

Základný úrok – ako
garantovaný úrok

Bonusový
ročný úrok

7.11.2014

1,00%

0%

7.11.2015

0,50%

2,25% alebo 4,50%

7.11.2016

0,50%

2,25% alebo 4,50%

7.11.2017

0,50%

2,25% alebo 4,50%

BONUSOVÝ ÚROK

5.1.

Podkladom pre výpočet bonusového úroku je menový pár EUR/BRL,
ktorý sa vypočíta ako súčin EUR/USD fixing publikovaný na Reuters
stránke ECB37 o 14:15 frankfurtského času a USD/BRL publikovaný na
Reuters stránke PTAX o 18:00 Sao Paulo času.
Priznaný ročný bonusový úrok 2,25% alebo 4,50% v 2.-4. roku sa vyplatí Majiteľovi účtu ročne k 7.11. v prípade, že je splnená podmienka
pre jeho vyplatenie v jednom alebo dvoch polrokoch. Podmienkou na
ročné vyplatenie maximálneho alebo polovičného bonusového úroku
je, aby výsledná hodnota výmenného kurzu EUR/BRL k dátumom polročných meraní bola nižšia alebo rovná ako počiatočná hodnota Menového páru EUR/BRL fixovaná ku dňu 7.11.2013. Pre účely sledovania
splnenia podmienky na vyplatenie bonusového úroku budú Dátumy
merania fixované nasledovne:

5.2.

7.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ZO STRANY MAJITEĽA ÚČTU

7.1.

Majiteľ účtu potvrdzuje, že VUB ho požiadala prostredníctvom Investičného dotazníka o poskytnutie informácií týkajúcich sa jeho znalostí
a skúseností týkajúcich sa zriadenia vkladu na ŠD RIO II podľa tejto
Zmluvy v takom rozsahu, že VUB môže určiť, či:
(a) sú znalosti a skúsenosti Majiteľa účtu dostatočné na to, aby si
Majiteľ účtu uvedomoval riziká spojené s investovaním do ŠD RIO
II podľa Zmluvy;
(b) je investícia do ŠD RIO II pre Majiteľa účtu vhodná v zmysle §73g
ods. 3 ZCP.
Majiteľ účtu berie na vedomie, že pokiaľ bol VUB zaradený do kategórie profesionálnych klientov, VUB je oprávnená predpokladať, že má
všetky znalosti a skúsenosti týkajúce sa zriadenia vkladu na ŠD RIO II,
ktoré mu umožnia uvedomovať si riziká spojené s investovaním do ŠD
RIO II.
Majiteľ účtu potvrdzuje, že všetky informácie, ktoré poskytol VUB v Investičnom dotazníku sú pravdivé, úplné a presné. Majiteľ účtu potvrdzuje, že si je vedomý toho, že pokiaľ ním poskytnuté informácie nie
sú pravdivé, úplné a presné, alebo ak neposkytne VUB v Investičnom
dotazníku žiadne informácie, VUB nie je schopná posúdiť, či si Majiteľ účtu uvedomuje riziká spojené s investovaním do ŠD RIO II a či je
investovanie do ŠD RIO II pre Majiteľa účtu nevhodné. VUB v tomto
prípade nezodpovedá za akúkoľvek škodu či inú ujmu, ktorá Majiteľovi
účtu vznikne v dôsledku poskytnutia nepravdivej, neúplnej či nepresnej
informácie alebo v dôsledku neposkytnutia informácie.

7.2.

5.

Rok viazanosti
vkladového
účtu

Výplata
bonusového
úroku*

Dátumy polročných meraní
výmenného kurzu EURBRL
– fixovaný kurz k dátumu

1. rok

-

-

-

2. rok

7.11.2015

30.4.2015

3.11.2015

3. rok

7.11.2016

29.4.2016

1.11.2016

4. rok

7.11.2017

28.4.2017

1.11.2017

7.3.

8.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ZO STRANY VUB

8.1.

Majiteľ účtu potvrdzuje, že VUB mu poskytla všetky informácie, ktoré je
podľa ZCP VUB povinná poskytnúť Majiteľovi účtu a to najmä nasledovné informácie:
(a) informácie o VUB, zahŕňajúce najmä informácie o identite VUB,
o príslušných povoleniach VUB na poskytovanie investičných
služieb, a o spôsoboch a jazyku komunikácie medzi VUB a Majiteľom účtu;
(b) informácie o mieste výkonu služby;
(c) informácie o investícii do ŠD RIO II zahŕňajúce najmä všeobecný
popis povahy takejto investície a opis rizík spojených s investovaním do ŠD RIO II;
(d) informácie o ochrane majetku Majiteľa účtu;
(e) informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch.

9.

STRATÉGIA VYKONÁVANIA POKYNOV

9.1.

Stratégia vykonávania pokynov je dostupná na internetovej stránke
VUB a na pobočkách VUB. Pri vykonávaní pokynov VUB postupuje
v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov, ktorej súčasťou sú tiež
pravidlá alokácie pokynov. Majiteľ účtu potvrdzuje, že bol oboznámený
a výslovne súhlasí so Stratégiou vykonávania pokynov VUB.

10.

POLITIKA PREDCHÁDZANIA KONFLIKTOM ZÁUJMOV

10.1.

VUB zaviedla primerané a účinné opatrenia a postupy pri predchádzaní,
minimalizácii a riešení možného konfliktu záujmov. Tieto opatrenia de-

* Ak pripadne 7.11. v príslušnom roku na deň pracovného pokoja, je úrok klientovi vyplatený najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.3.

Pri splnení podmienky ku dňu výsledného merania len v jednom polroku bude majiteľovi priznaný ročný bonusový úrok 2,25%. Maximálny
ročný bonusový úrok 4,50% je majiteľovi účtu priznaný v prípade, ak
výsledná hodnota výmenného kurzu EUR/BLR v dňoch polročného merania pre daný deň výplaty bonusového úroku bude rovná alebo nižšia
ako počiatočná hodnota výmenného kurzu EUR/BRL.
Pre účely Zmluvy, najmä z dôvodu osobitostí úročenia vkladu na
ŠD RIO II, pripisovania a spôsobu vyplácania úroku sa vypúšťa použitie ustanovení Obchodného zákonníka a Všeobecných obchodných
podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty, ktoré sú v rozpore
s touto Zmluvou.

6.

POSTAVENIE MAJITEĽA ÚČTU

6.1.

Majiteľ účtu vyhlasuje a potvrdzuje, že VUB ho v súlade so ZCP:
(a) oboznámila s postavením Majiteľa účtu ako neprofesionálneho
alebo profesionálneho klienta;

poučila o právach a úrovni ochrany vyplývajúcich zo zaradenia
do príslušnej kategórie a o možnosti požadovať zaradenie do
inej kategórie podľa odseku (c), (d) nižšie pričom preradenie bude
predmetom osobitnej dohody medzi VUB a Majiteľom účtu;
(c) oboznámila s tým, že Majiteľ účtu zaradený do kategórie neprofesionálnych klientov je oprávnený požadovať, aby s ním VUB
zaobchádzala ako s profesionálnym klientom po splnení podmienok uvedených v ZCP;
(d) oboznámila s tým, že Majiteľ účtu zaradený do kategórie profesionálnych klientov je oprávnený požadovať, aby s ním VUB zaobchádzala ako s neprofesionálnym klientom alebo ako s oprávnenou
protistranou po splnení podmienok uvedených v ZCP.
Majiteľ účtu potvrdzuje a súhlasí, že VUB podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou neposkytuje služby investičného poradenstva ani riadenia
portfólia, pokiaľ sa výslovne nedohodli inak. Majiteľ účtu potvrdzuje,
že od VUB neprijal žiadne odporúčanie, radu alebo návod inej ako všeobecnej povahy.

10.2.

finujú možné konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní
služieb podľa tejto Zmluvy.
VUB oznámi povahu a zdroj konfliktu Majiteľovi účtu pred poskytnutím
služby podľa tejto Zmluvy a v prípade ich poskytnutia alebo vykonania
uprednostní vždy záujmy Majiteľa účtu pred vlastnými. V prípade konfliktu záujmov medzi viacerými klientmi VUB zaistí rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.

11.

POSÚDENIE VHODNOSTI

11.1.

Na základe informácií poskytnutých Majiteľom účtu v Investičnom dotazníku, VUB pred investovaním do ŠD RIO II posúdi, či je investícia do
ŠD RIO II pre Majiteľa účtu nevhodná v zmysle §73g odsek 3 ZCP.
Ak VUB určí, že investícia do ŠD RIO II nie je pre Majiteľa účtu vhodná,
VUB na nevhodnosť Majiteľa účtu upozorní. Majiteľ účtu berie na vedomie, že investovanie do ŠD RIO II, ak pre neho nie je vhodné, predstavuje pre Majiteľa účtu riziko vyplývajúce najmä z toho, že (i) Majiteľ
účtu nemusí byť schopný uvedomovať si riziká spojené s investovaním
do ŠD RIO II alebo (ii) investovanie do ŠD RIO II nemusí byť v súlade
s investičnými zámermi Majiteľa účtu.
V prípade rozhodnutia Majiteľa účtu pre investovanie do ŠD RIO II,
ak nie je pre neho vhodné, Majiteľ účtu výslovne žiada VUB, aby mu
umožnila investovať do ŠD RIO II. VUB je oprávnená, nie však povinná, takejto žiadosti Majiteľa účtu vyhovieť. V prípade, že VUB takej
žiadosti Majiteľa účtu vyhovie, VUB nezodpovedá za akúkoľvek škodu
či inú ujmu, ktorá Majiteľovi účtu vznikne v dôsledku investovania do
ŠD RIO II.

12.3.

12.4.

11.2.

11.3.

12.5.

12.6.

12.7.
12.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.

VUB informuje Majiteľa účtu o vklade na ŠD RIO II formou výpisov, ktoré VUB zašle Majiteľovi účtu vždy po vyplatení výnosu. Zmluva o vkladovom účte Štruktúrovaný depozit RIO II bude obsahovať informáciu
o akýchkoľvek nákladoch Majiteľa účtu súvisiacich s touto Zmluvou
a ostatné informácie v súlade s §73j odsek 5 ZCP.
VUB môže použiť investíciu Majiteľa účtu do ŠD RIO II ako zábezpeku
alebo prostriedok ručenia a na zápočet svojich pohľadávok, pokiaľ sa
VUB s Majiteľom účtu výslovne nedohodne inak.

12.2.

12.8.

VUB môže Majiteľovi účtu poskytovať informácie prostredníctvom ich
umiestnenia na internetovej stránke VUB www.vub.sk a to vo všetkých
prípadoch, kedy ZCP umožňuje poskytnutie informácie prostredníctvom internetovej stránky. Tento súhlas sa vzťahuje okrem iného na
aktualizácie akýchkoľvek poskytnutých informácií ako aj na informácie o zmenách v Stratégii vykonávania pokynov. Majiteľ účtu pre účely
tohto odseku potvrdzuje, že má prístup k internetu a s poskytovaním
informácií prostredníctvom internetovej stránky súhlasí. VÚB môže Majiteľovi účtu poskytovať informácie aj prostredníctvom ich zverejnenia
na Obchodných miestach s čím Majiteľ účtu výslovne súhlasí.
V prípadoch, kedy nie je možné informáciu poskytnúť prostredníctvom
internetovej stránky a/alebo Klient nenavštevuje Obchodné miesta,
Majiteľ účtu si volí komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty
ako preferovaný spôsob komunikácie s VUB a súhlasí s tým, aby komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) bola považovaná za komunikáciu na trvanlivom médiu vo všetkých prípadoch, kedy
ZCP požaduje komunikáciu na trvanlivom médiu alebo komunikáciu
prostredníctvom elektronickej pošty umožňuje. Pokiaľ sa Majiteľ účtu
rozhodne zmeniť svoju adresu elektronickej pošty, je povinný túto skutočnosť oznámiť VUB.
Majiteľ účtu je povinný z vkladu na ŠD RIO II zaplatiť VUB vstupný poplatok v deň uzatvorenia Zmluvy. Výška vstupného poplatku je uvedená
v platnom Cenníku VÚB.
V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Majiteľa účtu zo Zmluvy
vrátane predčasného výberu, Majiteľ účtu stráca nárok na vyplatenie
Uvádzacieho úroku, základného úroku a bonusového úroku, ktoré sa
ešte nestali splatnými, a Majiteľ účtu zároveň nemá nárok na vrátenie
vstupného poplatku, ktorý už bol zúčtovaný.
VUB si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok.
VUB sa zaväzuje, že prípadná zmena týchto Obchodných podmienok
nebude mať vplyv na výšku výnosu. Túto zmenu VÚB 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 Majiteľ 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, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy medzi VUB a Majiteľom účtu sa odo dňa účinnosti zmeny
riadia zmenenými obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.9.2013.

