Verejný prísľub pre získanie Benefitu – 6-mesačné predplatné magazínu Forbes
Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov: VÚB, 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 platnom znení , adresuje klientom verejný
prísľub na získanie benefitu, ktorým je 6-mesačné predplatné magazínu Forbes (ďalej len
„Benefit“ alebo “Poukaz na predplatné“), a to za splnenia podmienok uvedených v tomto
verejnom prísľube.
Nárok na Benefit získa klient, ktorý súčasne splní všetky 3 podmienky uvedené nižšie
v písmenách a), b) a c) tohto verejného prísľubu.
Podmienky získania Benefitu:
a) Klient bol v období od 5.10.2020 do 30.11.2020 v rámci kampane s marketingovým
názvom „Akvizícia VUB biznis účtov“ oslovený VÚB, a.s. s ponukou na otvorenie
VÚB Biznis účtu a vydanie firemnej debetnej platobnej karty Zlatá Mastercard
Business k VÚB Biznis účtu.
b) Klient pôsobí aj ako podnikateľ alebo iná právnická osoba a v období od 5.10.2020
do 30.11.2020, ako podnikateľ alebo iná právnická osoba, požiada o otvorenie VÚB
Biznis účtu,
c) Klient v období od 5.10.2020 do 30.11.2020 požiada o vydanie firemnej debetnej
platobnej karty Zlatá Mastercard Business (ďalej len „Žiadosť“) vydávanej VÚB, a.s.
k VÚB Biznis účtu, ktorý si klient otvoril podľa písm. b) tohto verejného prísľubu.
Klientovi, ktorý splní všetky vyššie uvedené podmienky, bude zaslaný Poukaz na predplatné
emailom na emailovú adresu, ktorú uvedie v Žiadosti, a to do 21 pracovných dní od podania
tejto Žiadosti.
VÚB, a.s. si vyhradzuje právo neodovzdať Benefit v prípade, ak klient nesplnil alebo
porušil ktorúkoľvek z podmienok tohto verejného prísľubu.
Poukaz na predplatné bude klientovi zaslaný na e-mailovú adresu vo forme elektronického
poukazu s jedinečným zľavovým kódom (ďalej len „Zľavový kód“). Následne si klient na web
stránke uvedenej na Poukaze na predplatné bude môcť uplatniť Zľavový kód a bezplatne si
tak objednať 6-mesačné predplatné magazínu Forbes. Zľavový kód si klient môže uplatniť
podľa predchádzajúcej vety najneskôr do 30.06.2021.
Poukaz na predplatné nie je možné zameniť za hotovosť.
Tento verejný prísľub je platný od 5.10.2020 do 30.11.2020.
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VÚB, a.s. nehradí klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s Benefitom alebo
plnením podmienok tohto verejného prísľubu.
Tento verejný prísľub je k dispozícii na internetovej stránke www.vub.sk a obchodných
miestach VÚB, a.s. 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.

V Bratislave, dňa 5.10.2020
Všeobecná úverová banka, a.s.
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