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Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt
1.1 Kombiprodukt je zvýhodnená kombinácia dvoch produktov: vkladového účtu termínovaný vklad v mene EUR
s dobou viazanosti vkladu 12 mesiacov zriadeného na základe zmluvy o vkladovom účte termínovaný vklad
(ďalej len „Termínovaný vklad“) a jednorazovej investície do jedného z nasledovných podielových fondov
spravovaných spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B, IČO: 35786272:
VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.
spol., a.s., VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.
spol., a.s. (ďalej len „Podielové fondy VÚB AM“)
1.2 V rámci Kombiproduktu sa celková výška investície klienta rozdelí do Termínovaného vkladu a Podielového
fondu VÚB AM za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach. Podmienkou otvorenia a
vedenia Termínovaného vkladu v rámci Kombiproduktu je vloženie minimálneho otváracieho vkladu pri
zriaďovaní Termínovaného vkladu, ktorý predstavuje 1/3 z celkovej výšky investície do Kombiproduktu.
Minimálna investícia do Podielových fondov VÚB AM v rámci Kombiproduktu predstavuje 2/3 z celkovej výšky
investície do Kombiproduktu. Minimálna výška investície pri investovaní do Podielových fondov VÚB AM
ACTIVE BOND FUND, VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ
FOND alebo VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND predstavuje 667 EUR do fondu a 333 EUR do
Termínovaného vkladu v deň otvorenia vkladu. Minimálna výška investície v rámci Kombiproduktu ako celku
je 1 000 EUR.
1.3 Na Termínovaný vklad je možné realizovať prídavné (ďalšie) vklady, ktoré sú úročené štandardnou úrokovou
sadzbou v zmysle Zverejnenia, ktoré je k dispozícii na predajných miestach VÚB, a.s., a na internetovej stránke
www.vub.sk.
1.4 Otvárací vklad na Termínovanom vklade je počas prvého obdobia viazanosti úročený zvýhodnenou úrokovou
sadzbou, ktorá je určená Zverejnením. Na zvýhodnenú úrokovú sadzbu v rámci Kombiproduktu máte nárok za
predpokladu, že ste v priebehu prvého obdobia viazanosti Termínovaného vkladu neuskutočnili predčasný
výber z Termínovaného vkladu, a to ani čiastočný, ani nerealizovali vyplatenie alebo presun prostriedkov
investovaných do Podielových fondov VÚB AM, a to ani čiastočné. Za vyplatenie prostriedkov z podielových
listov je považovaný aj presun investície z Podielového fondu VÚB AM realizovanej v rámci Kombiproduktu do
iného Podielového fondu VÚB AM. V prípade vyplatenia prostriedkov z podielových listov alebo predčasného
výberu z Termínovaného vkladu podľa tohto odseku sa Termínovaný vklad počas celej doby viazanosti úročí
úrokovou sadzbou pre štandardný existujúci termínovaný vklad s dobou viazanosti vkladu uvedenou v zmluve
o vkladovom účte a Zverejnení v deň otvorenia Termínovaného vkladu. Po prvej obnove viazanosti je
Termínovaný vklad úročený ako štandardný termínovaný vklad s dobou viazanosti vkladu uvedenou v zmluve
o vkladovom účte termínovaný vklad. Otvárací vklad na Termínovanom vklad a investícia do Podielových
fondov VÚB AM musia byť zrealizované v deň otvorenia Kombiproduktu.
1.5 Pre vedenie Termínovaného vkladu zriadeného v rámci Kombiproduktu primerane platia Všeobecné obchodné
podmienky VÚB, a.s., pre depozitné produkty (ďalej len „VOP“, vrátane možnosti ich jednostranných zmien)
spolu s podmienkami stanovenými v týchto Obchodných podmienkach VÚB, a.s., pre Kombiprodukt (ďalej len
„Obchodné podmienky“). V prípade rozporu medzi VOP a týmito Obchodnými podmienkami majú prednosť
ustanovenia týchto Obchodných podmienok.
1.6 Bližšie informácie o investovaní do Podielových fondov VÚB AM nájdete v príslušnej dokumentácii podielového
fondu VÚB AM (štatút, predajný prospekt a Kľúčové informácie pre investorov). Tieto dokumenty sú k dispozícií
na predajných miestach VÚB, a.s. a na internetovej stránke www.vub.sk.
1.7 Definície a výkladové pravidlá VOP sú platné aj pre tieto Obchodné podmienky.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 16.12.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.

