Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., pre depozitné produkty
účinné od 01.01.2014 – zmeny
Pôvodné znenie
5.1.4.
Pri úročení zostatku sa počíta mesiac na 30 dní a
rok na 360 dní, pri vkladoch s viazanosťou kratšou ako 1
mesiac sa pre úročenie počíta skutočný počet dní viazanosti
vkladu a skutočný počet dní v roku.

10.6.

Vaše vyhlásenia

Nové znenie
5.1.4.
Pri úročení zostatku sa počíta mesiac na 30 dní a
rok na 360 dní, pri vkladoch s viazanosťou kratšou ako 1
mesiac a pri štruktúrovaných vkladoch sa pre úročenie
počíta skutočný počet dní viazanosti vkladu a skutočný
počet dní v roku.
10.6. Bankové tajomstvo

10.6.1. V zmysle Zákona o bankách sme oprávnení
spracúvať osobné údaje bez Vášho súhlasu. Účelom
spracovania je najmä zistenie Vašej totožnosti a zistenie
Vašich majetkových pomerov, uzatváranie, vykonávanie
a zdokumentovanie obchodov s Vami a ďalej ochrana našich
práv v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými
a internými právnymi predpismi. Banka na svojom
Webovom sídle zverejňuje zoznam sprostredkovateľov v
zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

10.6.1. V zmysle Zákona o bankách a ďalších právnych
predpisov, ktorými sa spravujú jednotlivé Služby, sme
oprávnení bez Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje,
požadovať od Vás doklady a ďalšie údaje v rozsahu
stanovenom v týchto právnych predpisoch. Účelom
spracovania je najmä zistenie Vašej totožnosti a zistenie
Vašich majetkových pomerov, uzatváranie, vykonávanie
a zdokumentovanie obchodov s Vami a ďalej ochrana našich
práv v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Údaje o Vás a o Vašich obchodoch,
ktoré sú spracúvané v súvislosti so žiadosťou alebo pri
plnení Zmluvy (ďalej len „údaje a informácie“) a ktoré nie
sú verejne prístupné, tvoria predmet bankového tajomstva a
sme povinní ich chrániť. Tieto údaje sme oprávnení
poskytnúť tretím osobám len na základe Vášho písomného
súhlasu alebo písomného pokynu, okrem prípadov, ak je
poskytnutie údajov a informácií nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorú požadujete alebo nám povinnosť poskytnúť
údaje a informácie vyplýva zo Zákona o bankách alebo iných
právnych predpisov. Banka na svojom Webovom sídle
zverejňuje zoznam sprostredkovateľov v zmysle Zákona
o ochrane osobných údajov.

10.6.3. Podpisom Zmluvy o záväzkovom vzťahu
súhlasíte, aby sme v zmysle Zákona o ochrane osobných
údajov a Zákona o bankách poskytli Vaše osobné údaje
a informácie, ktoré tvoria predmet bankového tajomstva
alebo sú chránené bankovým tajomstvom a ktoré sú
spracúvané v súvislosti so žiadosťou alebo Zmluvou (ďalej
len „údaje a informácie“) subjektom uvedeným na našom
Webovom sídle a to na obdobie 10 rokov od podpisu návrhu
Zmluvy alebo žiadosti alebo počas trvania záväzkového
vzťahu a následných 10 rokov od vysporiadania príslušného
záväzkového vzťahu medzi Vami a nami, pričom Vy ste
oprávnený odvolať svoj súhlas najskôr po jednom roku
zániku predmetného záväzkového vzťahu alebo od udelenia
súhlasu pre prípad, že zmluva nevznikne, a to písomným
oznámením doručeným na Obchodné miesto, v ktorom máte
otvorený a vedený svoj bežný účet, iný depozitný produkt
alebo na ktorom ste požiadali o produkt. Podpisom zmluvy
o poskytnutí depozitného produktu potvrdzujete
dobrovoľnosť tohto súhlasu, ďalej skutočnosť, že Vaše
osobné údaje môžu podliehať prenosu do Talianska a že ste
boli informovaný o Vašich zákonných právach,
predovšetkým o tom, že môžete požadovať informácie
o spracovaní Vašich osobných údajov, odpis Vašich
spracúvaných osobných údajov, likvidáciu Vašich osobných
údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a uplynuli lehoty
na archiváciu údajov a dokumentov, v ktorých sú predmetné

10.6.4. Podpisom Zmluvy o záväzkovom vzťahu Vy ako
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ súhlasíte,
aby sme v zmysle Zákona o bankách poskytli údaje a
informácie subjektom uvedeným na našom Webovom sídle
a to na obdobie 10 rokov od podpisu návrhu Zmluvy alebo
žiadosti alebo počas trvania záväzkového vzťahu
a následných 10 rokov od vysporiadania príslušného
záväzkového vzťahu medzi Vami a nami.

osobné údaje uvedené, v zmysle osobitných právnych
predpisov. Podpisom zmluvy o poskytovaní depozitného
produktu potvrdzujete Vaše právo a povinnosť žiadať
o opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych údajov
spracúvaných nami na účely poskytovania bankových služieb
podľa týchto Podmienok.
10.6.8. Oznamujeme Vám, že Vaše údaje a informácie
môžu byť za účelom realizácie zahraničného platobného
styku poskytnuté spoločnosti S.W.I.F.T – Society for
worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adèle
1, B-1310 La Hulpe, Belgium. Spoločnosť SWIFT je
celosvetová organizácia vykonávajúca cezhraničný platobný
styk so sídlom v Belgicku. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje
celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k
elektronickej výmene správ o finančných transakciách
medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V
súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku
súhlasíte s tým, že Vaše údaje obsiahnuté v platobnom
príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, čiastka,
účel platby) poskytujeme spoločnosti SWIFT a následne sú
tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej
inštitúcii príjemcu platby a môžu byť na požiadanie
sprístupnené americkým štátnym orgánom. Z dôvodu
ochrany systému a spracúvaných údajov sú prenášané údaje
spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačných
strediskách tejto spoločnosti umiestnených v Európe
a v USA. Túto informáciu zverejňujeme z dôvodu potreby
informovať svojich klientov v súlade s odporúčaním Úradu
na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť
prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým
v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA
v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu,
terorizmu a praniu špinavých peňazí

10.6.5. Oznamujeme Vám, že Vaše údaje a informácie,
vrátane osobných údajov, môžu byť za účelom realizácie
zahraničného platobného styku poskytnuté spoločnosti
S.W.I.F.T – Society for worldwide financial
telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe,
Belgium. Spoločnosť SWIFT je celosvetová organizácia
vykonávajúca cezhraničný platobný styk so sídlom
v Belgicku. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú
sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickej
výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a
ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti
s vykonávaním zahraničného platobného styku súhlasíte
s tým, že Vaše údaje obsiahnuté v platobnom príkaze (titul,
meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, čiastka, účel platby)
poskytujeme spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje
spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii
príjemcu platby a môžu byť na požiadanie sprístupnené
americkým štátnym orgánom. Z dôvodu ochrany systému
a spracúvaných údajov sú prenášané údaje spoločnosťou
SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačných strediskách
tejto spoločnosti umiestnených v Európe a v USA. Túto
informáciu zverejňujeme z dôvodu potreby informovať
svojich klientov v súlade s odporúčaním Úradu na ochranu
osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu
vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom
stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom
proti medzinárodnému zločinu, terorizmu a praniu
špinavých peňazí.

10.6.9. Súhlasíte s tým, že z dôvodu bezpečnosti, budú
telefonické hovory v KC automaticky nahrávané a súhlasíte
s použitím týchto záznamov ako dôkazu v prípade
reklamácie alebo sporu.

10.6.6. Z dôvodu bezpečnosti, zaznamenávania právnych
úkonov a monitorovania kvality našich služieb budú
telefonické hovory v KC automaticky nahrávané a môžu byť
použité ako dôkaz v prípade reklamácie alebo sporu. Na
začiatku hovoru odznie informácia o nahrávaní
a pokračovanie v hovore z Vašej strany bude považované za
Vaše privolenie s vyhotovením záznamu.

10.6.11. Podpisom zmluvy o poskytnutí depozitného
produktu potvrdzujete, že všetky informácie a osobné údaje,
ktoré ste uviedli v žiadosti o poskytnutie depozitného
produktu, v zmluve o poskytnutí depozitného produktu
a v akejkoľvek ďalšej súvisiacej dokumentácii, sú pravdivé,
správne, poskytnuté dobrovoľne, úplné a aktuálne a v prípade
akýchkoľvek zmien nám ich okamžite oznámite. VÚB, a.s.
nie je zodpovedná za zisťovanie a overovanie správnosti a
aktuálnosti akýchkoľvek údajov, ktoré ste nám Vy poskytli.

10.6.7. Vy zodpovedáte za to, že všetky údaje a informácie,
vrátane osobných údajov, ktoré ste uviedli v žiadosti
o poskytnutie depozitného produktu, v zmluve o poskytnutí
depozitného produktu a v akejkoľvek ďalšej súvisiacej
dokumentácii, sú pravdivé, správne, poskytnuté dobrovoľne,
úplné a aktuálne a v prípade akýchkoľvek zmien nám ich
okamžite oznámite. My zabezpečujeme zmenu údajov a
informácií, ktoré ste nám Vy poskytli, v našich
informačných systémoch.

Doplnené časti
10.6.2 .Žiadosti o bankové informácie, bankové potvrdenia a správy pre účely auditu môžete predkladať ako Majiteľ,
Disponent alebo Predkladateľ. V prípade prijatia žiadosti poštou požadujeme Váš úradne overený podpis. Ak táto
podmienka nie je splnená, žiadosť odmietneme.
10.6.3. Oznamujeme Vám, že za účelom správneho zúčtovania platieb môžeme oznámiť Vaše bankové spojenie, meno
a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/názov a adresu sídla, Národnej banke Slovenska, iným
bankám, Slovenskej pošte, a.s., Sociálnej poisťovni a Združeniu pre bankové karty SR.
10.6.8. Nadobudnutím účinnosti týchto VOP nie sú dotknuté Vaše súhlasy udelené pred nadobudnutím účinnosti týchto
VOP.

Odstránené časti
10.5.3. Bankové tajomstvo
10.5.3.1.Bankovým tajomstvom sú všetky informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sa Vás ako Majiteľa účtu týkajú a
ktoré nie sú verejne prístupné. Oznamovať údaje, ktoré sú predmetom bankového tajomstva iným osobám môžeme
len s Vaším písomným súhlasom alebo na základe Vášho písomného pokynu.
10.5.3.2.Bez Vášho písomného súhlasu alebo písomného pokynu môžeme poskytnúť tieto informácie iba v prípadoch určených
Zákonom o bankách alebo iným právnym predpisom.
10.5.3.3.Žiadosti o bankové informácie, bankové potvrdenia a správy pre účely auditu môžete predkladať ako Majiteľ,
Disponent alebo Predkladateľ. V prípade prijatia žiadosti poštou požadujeme Váš úradne overený podpis. Ak táto
podmienka nie je splnená, žiadosť odmietneme.
10.5.3.4.Súhlasíte s tým, že za účelom správneho zúčtovania platieb môžeme oznámiť Vaše bankové spojenie, meno
a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/názov a adresu sídla, Národnej banke Slovenska, iným
bankám, Slovenskej pošte, a.s., Sociálnej poisťovni a Združeniu pre bankové karty SR.
10.5.3.5.Súhlasíte s tým, že v súlade s právnymi predpismi, môžeme poskytovať o Vás bankové informácie na žiadosť
tuzemských a zahraničných bánk. Banková informácia obsahuje najmä: obchodné meno, sídlo/ miesto podnikania,
právnu formu, dátum vzniku, základné imanie, počet pracovníkov, predmet činnosti a všeobecné stanovisko banky k
vedeniu účtu, bonite, finančnej situácii a úverovej schopnosti. Obsahom bankovej informácie nie sú číselné údaje,
najmä stav na účte a výška poskytnutého úveru.
10.6.2. Podpisom Zmluvy vyjadrujete súhlas s marketingovým oslovovaním zo strany banky formou poštového styku,
volania a zasielania ponúk do schránky Vašej elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným
prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré ste
nám poskytli, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas podľa tohto článku môžete odvolať nám
doručeným písomným oznámením. Podpisom zmluvy ste vyjadrili súhlas s tým, aby sme my na účely zabezpečenia
marketingovej komunikácie poskytli Vaše osobné údaje a kontaktné informácie za podmienok uvedených v tomto
článku subjektu, ktorý je uvedený na našom Webovom sídle v zozname sprostredkovateľov.
10.6.4. Súhlasíte s poskytovaním údajov a informácií subjektom, ktoré na to splnomocníme za podmienok uvedených
v článku 10.6.3. vyššie za účelom vymáhania našich pohľadávok a ochrany našich práv a oprávnených záujmov.
Zaručujeme, že tieto osoby poskytujú primeranú úroveň ochrany týchto údajov a informácií.
10.6.5. Súhlasíte, aby sme poskytli údaje a informácie za podmienok uvedených v článku 10.6.3.vyššie v nevyhnutnom
rozsahu bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk na území Slovenskej republiky a/alebo zahraničným bankám
za účelom výmeny varovných informácií z dôvodu ich ochrany pred prípadnými škodami a/alebo stratami
vyplývajúcimi z podozrivých resp. podvodných konaní klientov, alebo s neobvyklými obchodnými transakciami
podozrivými z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a Slovenskej obchodnej inšpekcii.
10.6.6. Podpisom tejto zmluvy udeľujete prevádzkovateľovi Spoločného registra bankových informácií (SRBI)
spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, súhlas, aby prostredníctvom
prevádzkovateľa Nebankového registra klientských informácií (NRKI), Non-Banking Credit Bureau, záujmové
združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, sprístupnil oprávneným užívateľom NRKI údaje o
úveroch a bankových zárukách, ktoré mu boli poskytnuté bankou, údaje o pohľadávkach a údaje o zabezpečeniach,
ktoré má voči nemu banka z poskytnutých úverov a bankových záruk, údaje o splácaní svojich záväzkov
z poskytnutých úverov a bankových záruk, údaje o zabezpečeniach, ktoré poskytuje za splácanie úverov a bankových
záruk a údaje o jeho bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania svojich, a to vrátane údajov získaných bankou
v priebehu rokovania o uzatvorení týchto bankových obchodov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva v zmysle
Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo predmetom ochrany v zmysle
Zákona o ochrane osobných údajov. Účelom tohto sprístupnenia osobných údajov je výmena informácií medzi
užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk a užívateľmi NRKI ktorými sú iné nebankové
veriteľské subjekty, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI a klientov užívateľov
NRKI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych
záujmov užívateľov SRBI a užívateľov NRKI, ako aj prevencie úverových podvodov. Zároveň týmto udeľujete
súhlas, aby za rovnakých podmienok boli banke sprístupnené údaje o jeho bonite, platobnej disciplíne
a dôveryhodnosti z databázy NRKI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na
účely ochrany banky, ako aj prevencie úverových podvodov. Tento súhlas udeľujete na dobu trvania zmluvy a na
dobu 5 rokov od zániku záväzkov dlžníka vyplývajúcich zo zmluvy. Tento súhlas je možné odvolať písomne za
podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore
so Zákonom o ochrane osobných údajov a týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie dlžníkových práv a právom
chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený nemožno dodatočne
skrátiť.
10.6.7. Oznamujeme Vám, že Vaše údaje a informácie môžu byť poskytnuté aj bez Vášho súhlasu na základe právnych
predpisov štátnym orgánom a iným subjektom podľa Zákona o bankách.
10.6.10. Podpisom zmluvy o poskytnutí depozitného produktu vyjadrujete súhlas s tým, aby sme poskytli Vaše osobné údaje
a informácie za podmienok uvedených v 10.6.3 subjektu, ktorý pre nás vykonáva priamy marketing, v rozsahu titul,
meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo za účelom priameho marketingu.

