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Smluvní podmínky VÚB, a. s. pro vedení vkladového účtu Spoření bez LIMITŮ 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto smluvní podmínky VÚB, a.s.  pro vedení vkladového účtu Spoření bez limitů (dále jen 
"Podmínky") doplňují  Všeobecné obchodní podmínky VÚB, a. s. pro depozitní produkty (dále jen 
"VOP pro depozitní produkty") a upravují vztahy mezi Všeobecnou úverovou bankou a. s.,  
zkráceně VÚB, a. s., se sídlem Mlynské nivy 1,   829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155, zapsaná 
v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka 341/B (dále jen "Banka") a 
klientem - spotřebitelem (dále jen "Klient") v souvislosti se zřízením a vedením vkladového účtu 
Spoření bez limitů (dále jen "Účet Spoření bez limitů"), jehož podmínky poskytování jsou rovněž 
upraveny těmito Podmínkami. 

 
2  PODMÍNKY SLUŽBY  

2.1.  Banka vede vkladový účet ve prospěch Klienta s názvem Účet Spoření bez limitů v měně česká 
koruna (dále jen "CZK") na základě písemné smlouvy o vkladovém účtu (dále jen "Smlouva") 
uzavřená výhradně na dálku prostřednictvím služeb Nonstop banking s dobou vázanosti jeden den. 

2.2. Klient může mít zřízen pouze jeden Účet Spoření bez limitů. 
2.3. Klient je oprávněn složit první vklad a případné další vklady na Účet Spoření bez limitů buď: 

a) hotově v obchodním místě na území Slovenské republiky; nebo   

b) bezhotovostně formou úhrady, přičemž podmínkou provedení platby je, aby účet, z něhož je 

platba prováděna, byl veden u banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem na území České 

republiky. Není-li podmínka uvedená v předchozí větě  splněna, převede Banka neprodleně částku 

platby, kterou obdržela, zpět na účet, z něhož byla platba provedena.   

2.4. V případě složení počátečního vkladu a/nebo dodatečného vkladu způsobem stanoveným v bodě 

2. 3. písm. b) Podmínek musí platební příkaz k úhradě splňovat následující podmínky:  

a) jako číslo účtu příjemce musí být uvedeno číslo interního účtu Banky, který slouží ke zúčtování  
úhrad z a nebo ve prospěch Účtu Spoření bez limitů (dále jen "Účet Banky"), Číslo  Účtu Banky 
je klientovi k dispozici na Webovém sídle nebo ve službách Nonstop banking a 

b) jako variabilní symbol musí být uvedeno posledních deset čísel z čísla Účtu Spoření bez limitů. 

V případě, že výše uvedené podmínky nejsou splněny, Banka neprodleně převede částku platby, 

kterou obdržela, zpět na účet, z něhož byla platba provedena. 

2.5. Částka platby připsaná na Účet Banky bude následně Bankou bezodkladně převedena a připsána 

na Účet Spoření bez limitů.  

2.6. Banka připíše částku úhrady na Účet Spoření bez limitů ten samý Bankovní den, kdy byla částka 
platby připsána na Účet Banky, za předpokladu, že: 
a) údaje na platebním příkazu jsou správné a v souladu s obchodními podmínkami a  
b) částka platby byla Bankou přijata do 15:30 hodin Bankovního dne.  
Pokud je částka platby přijata Bankou po 15:30 Bankovního dne, nebo v jiný, než Bankovní den, 
Banka připíše částku úhrady na Účet Spoření bez limitů až nejbližší následující Bankovní den. 

2.7. Výběr finančních prostředků z Účtu Spoření bez limitů lze provést: 
a) v hotovosti v obchodním místě na území Slovenské republiky, nebo 
b) bezhotovostně na základě jasného a bezpodmínečného pokynu Klienta zadaného 

prostřednictvím služeb Nonstop banking, na jehož základě Banka provede platbu z Účtu 
Spoření bez limitů na účet příjemce v souladu s ustanoveními Podmínek (dále jen "Pokyn").  

 
2.8. Klient má povinnost uvést v Pokynu veškeré údaje požadované Bankou. Každý Pokyn podléhá 

Autorizaci a nelze jej odvolat. Na základě Pokynu odepíše Banka z Účtu Spoření bez limitů částku 
peněžních prostředků ve výši uvedené Klientem v Pokynu a zajistí její převod prostřednictvím 
Bankovního účtu do banky příjemce určené Klientem v Pokynu. V případě, že Klient zadá bance 
Příkaz, který je v souladu s Podmínkami do 13:00 Hod. Bankovního dne, Banka takový Příkaz 
zpracuje a provede na jeho základě platbu příslušný Bankovní den. V případě, že Klient zadá 
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Příkaz Bance po 13:00 hod. Bankovního dne nebo jiný než Bankovní den, Banka takový Příkaz 
zpracuje a provede na jeho základě platbu až následující Bankovní den. 

2.9.  Platbu podle bodu 2. 7 písm. b) Podmínek provádí Banka s dispozicí SHA. Nestanoví-li zákon jinak, 
může být výše náhrady snížena o poplatky korespondenčních bank a bank příjemce. 

2.10.Banka je oprávněna odmítnout provedení Příkazu Klienta, pokud: 
a)  Klient v Pokynu neposkytne všechny údaje požadované Bankou, nebo  
b) na Účtu Spoření bez limitů nebude dostatek finančních prostředků nutných k provedení platby 

v souladu s Pokynem. 
Banka neprodleně informuje Klienta o odmítnutí provedení Příkazu prostřednictvím služeb 
Nonstop Banking;  v případě, že Klient nemá uvedené služby zřízeny, Banka jej informuje 
prostřednictvím e-mailu nebo SMS. 

2.11. Banka připisuje úroky na jistinu Účtu Spoření bez limitů, přičemž se nelze dohodnout na připsání 
úroků na jiný účet. 

2.12. V případě, že během trvání vedení Účtu Spoření bez limitů dojde k ukončení smlouvy, na jejímž 
základě jsou Klientovi poskytovány služby Nonstop Banking, tak veškeré úkony Klienta k Účtu 
Spoření bez limitů musí být  realizovány prostřednictvím obchodního místa na území Slovenské 
republiky nebo písemnou žádostí, přičemž podpis Klienta na žádosti musí být oficiálně ověřen.  V 
případě, že podpis Klienta není oficiálně ověřen, Banka si vyhrazuje právo podniknout kroky ke 
zjištění Totožnosti Klienta a odmítnout provedení požadované akce Klienta, až do skončení 
identifikačního procesu. 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny v Podmínkách, se řídí ustanoveními VOP pro depozitní 

produkty nebo ustanoveními Smlouvy. V případě rozporu mezi Podmínkami a VOP pro depozitní produkty, 
mají přednost ustanovení těchto  Podmínek. 

 

Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem 09.09.2022 

Všeobecná úverová banka, a. s. 
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