
 

 

Verejný prísľub pre kampaň „Marec – mesiac knihy“ 
 

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.“ alebo „Vyhlasovateľ“) 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:  

Bonusový Money back za platbu hlavnou alebo dodatkovou kreditnou kartou Mastercard Standard, Mastercard World 
a Šikovná karta (ďalej len „kreditná karta“) vo výške 5% z hodnoty uskutočnenej transakcie (ďalej len „benefit“) 
s nasledovnými podmienkami: 

a) Držiteľ karty uskutoční nákup v kníhkupectve, ktoré akceptuje bezhotovostnú platbu kreditnou kartou 

v mobilnom zariadení, prostredníctvom POS terminálu t.j. platba kreditnou kartou cez Apple Pay alebo Google 

Pay. 

b) Do transakcií podľa bodu a) tohto prísľubu sa nezapočítavajú:  

• transakcie, ktoré boli stornované alebo vrátené; V prípade, ak už bol za stornovanú alebo vrátenú 
transakciu benefit vyplatený, je Vyhlasovateľ oprávnený tento benefit dodatočne odpočítať z celkovej 
výšky benefitu v danom mesiaci, kedy došlo k zaúčtovaniu stornovaných alebo vrátených finančných 
prostriedkov 

c) Benefit sa poskytuje Držiteľovi karty automaticky, po splnení podmienok uvedených v bode a) a  b) tohto prísľubu, 
avšak v maximálnej výške 20 eur pre jeden kartový účet v danom mesiaci, 

d) Benefit bude Držiteľovi karty poskytnutý pripísaním príslušnej sumy v súlade s bodom c) tohto prísľubu na kartový 

účet, ku ktorému je karta vydaná. 

e) Benefit sa uplatní pre všetky transakcie podľa podmienok uvedených v bode a) a b), ktoré boli realizované za 

mesiac marec 2023. 

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 01.03.2023 do 31.03.2023 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 28.02.2023 
 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
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