Verejný prísľub pre získanie benefitu - cestovný poukaz v hodnote 100 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 verejný prísľub na poskytnutie
benefitu – cestovný poukaz v hodnote 100 EUR (ďalej len „benefit“ alebo “cestovný poukaz“)
s nasledovnými podmienkami:
a) klient podniká na základe živnostenského oprávnenia (tzn. je zapísaný
v
Živnostenskom registri SR) alebo podniká na základe iného než živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov (tzn. je členom profesijnej komory) alebo
vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaný do osobitnej evidencie podľa
osobitného predpisu (tzn. je samostatne hospodáriaci roľník)
b) klient požiada o vydanie firemnej kreditnej karty Mastercard Business World (ďalej
len „žiadosť“) vydávanej VÚB, a.s. v čase od 1.6.2019 do 31.08.2019
c) žiadosť podľa písmena b) musí byť VÚB, a.s. schválená
d) žiadosť bola schválená ako 1. až 65. v poradí počnúc 1.6.2019.
Benefit bude držiteľovi firemnej kreditnej karty Mastercard Business World, zaslaný emailom
na emailovú adresu uvedenú v žiadosti, najneskôr do 30.09.2019.
Cestovné poukazy budú zasielané len do vyčerpania zásob (65 kusov).
Cestovný poukaz je možné využiť na:
 Krátke hotelové balíčky Connex partnerských hotelov,
 Katalógové paušálne zájazdy známych organizátorov zájazdov (s výnimkou
mimoriadnych ponúk).
Aktuálne ponuky, pri ktorých je možné uplatniť cestovný poukaz sú pre klientov k dispozícii
na internetovej stránke www.connexcestovnypoukaz.com.
Platnosť cestovného poukazu je do 31.12.2019.
Cestovný poukaz nie je možné zameniť za hotovosť. Na uplatnenie poukazu sa vzťahujú
podmienky použitia uvedené na stránke www.connexcestovnypoukaz.com.
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VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie tohto verejného prísľubu. Zmeny a
zrušenie verejného prísľubu zverejní VÚB, a.s. na internetovej stránke www.vub.sk a
obchodných miestach VÚB, a.s..
Tento verejný prísľub je platný od 1.6.2019 do 30.9.2019.
V Bratislave, dňa 31.5.2019
Všeobecná úverová banka, a.s.
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