
Verejný prísľub pre získanie benefitu cash back vo výške 23 eur 

 

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „VÚB, 

a.s.“) v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

adresuje klientom VÚB, a.s. verejný prísľub na získanie benefitu:  

Cash back vo výške 23 eur, ktorý VÚB, a.s. vyplatí na kartový účet vedený vo VÚB, a.s. (ďalej len 

„benefit“) za podmienok uvedených v tomto prísľube (ďalej len „Prísľub“). 

 

Podmienky pre získanie benefitu:  

 

1. Benefit môže získať: 

 

a) fyzická osoba, ktorá uzatvorí v čase od 01.11.2022 do 23.12.2022 zmluvu o vydaní 

a používaní kreditnej platobnej karty VÚB, a.s. – spotrebiteľský úver, na základe ktorej 

jej VÚB, a.s. vydá kreditnú platobnú kartu s produktovým označením Mastercard 

Standard alebo Šikovná karta (ďalej len „Zmluva“),  

b) držiteľ karty, ktorý touto kreditnou platobnou kartou vykoná bezhotovostnú 

transakciu v akejkoľvek výške najneskôr  do 31.12.2022 vrátane a súčasne  

c) držiteľ karty nie je počas doby platnosti tohto Prísľubu v omeškaní s úhradou 

minimálnej splátky (t.j. splátky dlžnej sumy, ktorú je držiteľ karty povinný uhradiť do 

dňa splatnosti pričom za minimálnu splátku sa nepovažuje transakcia pripísaná na 

kartový účet z podnetu obchodníka) a predmetná kreditná platobná karta je VÚB, a.s. 

vedená ako aktívna. 

 

2. Do transakcií podľa bodu 1b tohto Prísľubu sa nezapočítavajú:  
 

a) úroky a poplatky;  
b) prevody z karty Mastercard Standard alebo Šikovná karta; 
c) výbery hotovosti;  
d) transakcie týkajúce sa hazardných hier (napr. lotériové hry /LOTO,KENO a 

pod./stávkové hry, hazardné hry prostredníctvom internetu a pod.); 
e) transakcie, ktoré boli stornované alebo vrátené; 
f) akékoľvek iné kreditné transakcie, ktoré boli pripísané na kartový účet; 
g) transakcie zrealizované prostredníctvom mobilných aplikácií digitálnych 

poskytovateľov platobných služieb, virtuálnych účtov a iných platobných služieb tohto 
typu (mimo elektronické peňaženky podporované vo VÚB, a.s., najmä Apple Pay, 
Google Pay) ako sú napr.  dobíjanie predplatených kariet, iných elektronických 
peňaženiek, virtuálnych účtov a pod. a rovnako transakcie vo vzťahu k finančným 
inštitúciám, najmä pokiaľ ide o platby poistného, splátky sporenia a pod.  

 

 

 

 



3. Poskytnutie benefitu: 

 

Nárok na benefit majú klienti, ktorí kumulatívne splnia všetky podmienky získania benefitu 

špecifikované v bode 1 tohto Prísľubu. Benefit bude pripísaný na kartový účet držiteľa kreditnej karty 

vedený vo VÚB, a.s. najneskôr  do 31.1.2023. 

Benefit je možné počas platnosti tohto Prísľubu poskytnúť tomu istému klientovi len 1 krát. 

Spracúvanie osobných údajov klientov VÚB, a.s., je jej oprávneným záujmom na účely realizácie tohto 

verejného prísľubu, ako aj zaslania získaného benefitu. Proti takémuto spracúvaniu má klient právo 

namietať zaslaním námietok na emailovú adresu mcworld@vub.sk. Bližšie informácie o spracúvaní 

osobných údajov nájdete na www.vub.sk.  

Splnením podmienok na získanie benefitu v zmysle tohto verejného prísľubu vyjadruje klient svoj 
súhlas s pravidlami a podmienkami verejného prísľubu stanovených týmto Prísľubom. VÚB, a.s. si 
vyhradzuje právo neodovzdať benefit v prípade, ak klient nesplnil alebo porušil ktorékoľvek 
z ustanovení tohto Prísľubu. VÚB, a.s. nehradí klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
s benefitom alebo plnením podmienok tohto verejného prísľubu. VÚB, a. s. nenesie žiadnu 
zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním benefitu. 
 
Tento verejný prísľub je platný od 01.11.2022 do 31.01.2023 a je k dispozícii na webovom sídle 

www.vub.sk a obchodných miestach VÚB, a.s.. 

VÚB, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať tento verejný prísľub. Zmenou alebo 
odvolaním tohto verejného prísľubu nebudú dotknuté nároky vyplývajúce z tohto verejného prísľubu, 
ktoré vznikli počas jeho platnosti. Zmeny verejného prísľubu zverejní VÚB, a.s. na webovom sídle 
www.vub.sk a obchodných miestach VÚB, a.s. 
 

V Bratislave, dňa 31.10.2022 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

http://www.vub.sk/
http://www.vub.sk/
http://www.vub.sk/

