Štatút programu „Odmena za platby“
Preambula
Štatút programu Odmena za platby (ďalej len „program“) je dokumentom, ktorý podrobne
upravuje pravidlá programu tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jeho podmienky (ďalej len
„štatút“).
I. Vyhlasovateľ programu
Všeobecná úverová banka, a.s.
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“)
II. Cieľ programu
Cieľom programu je podporiť aktívne využívanie produktu firemná kreditná platobná karta
MasterCard Business World (ďalej len „karta MasterCard Business World“).
III. Čas konania programu
Program je platný od 9.7.2016 do jeho odvolania zo strany Vyhlasovateľa.
IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa na programe
Program je určený pre každú fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorej VÚB, a.s.
poskytla celkový úverový limit (ďalej len „držiteľ limitu“) a s ktorej súhlasom bola držiteľovi karty
VÚB, a.s. vydaná aspoň jedna firemná kreditná platobná karta MasterCard Business World
(ďalej len „karta MasterCard Business World“), prostredníctvom ktorej môže držiteľ karty
MasterCard Business World čerpať celkový úverový limit, ktorý VÚB, a.s. poskytla držiteľovi limitu
(ďalej len „držiteľ karty“ a pre spoločné označenie viacerých držiteľov kariet, ktorí spoločne
čerpajú úverový limit, ktorý VÚB, a.s. poskytla držiteľovi limitu ďalej len „držitelia kariet“) .
V. Pravidlá programu
1. Do programu bude zaradený držiteľ limitu, v prípade ktorého budú splnené súčasne všetky
podmienky uvedené v štatúte, vrátane nasledovných podmienok:
a) držiteľ karty uskutoční v danom kalendárnom mesiaci nákup tovaru alebo služby na
ktoromkoľvek obchodnom mieste akceptujúcom pri úhrade kartu MasterCard Business World
(prostredníctvom POS terminálu, imprinteru, internetu a M.O./T.O. - mail order/telephone order) a
b) použije pri úhrade za tovar alebo službu podľa písm. a) tohto bodu, v akejkoľvek hodnote
tovaru alebo služby, kartu MasterCard Business World (ďalej len „transakcia“).
2. Hodnota všetkých zaúčtovaných transakcií zrealizovaných všetkými držiteľmi kariet sa v deň
uzávierky (posledný deň daného kalendárneho mesiaca) spočíta. Od tejto hodnoty sa odpočíta
hodnota transakcií typu storno a návrat.
3. Pri prepočte transakcií uskutočnených v inej mene ako EURO, budú tieto konvertované na
EURO v zmysle Obchodných podmienok Všeobecnej úverovej banky, a.s.,
na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet MasterCard.
4. Ak hodnota zaúčtovaných transakcií dosiahne odo dňa predchádzajúcej uzávierky (t.j.
posledný deň v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci) do dňa uzávierky (ďalej len „príslušné
obdobie“) aspoň 400,00 EUR, držiteľ limitu získava nárok na 50% zľavu z poplatku za vedenie
kartového účtu za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k splneniu podmienok v zmysle tohto
štatútu, za kartu MasterCard Business World vydaná (ďalej len „odmena za platby“).
5. VÚB, a.s., si na marketingové účely vyhradzuje právo upraviť počas platnosti programu a na
obmedzené obdobie požadovanú hodnotu transakcií uvedenú v bode 4 tohto článku štatútu. V
prípade uplatnenia práva na úpravu hodnoty transakcií v obmedzenom období, bude toto
obmedzené obdobie a úprava
hodnoty transakcií zverejnené na internetovej stránke
www.vub.sk.

6. Pre účely priznania odmeny za platby sa do hodnoty transakcií v zmysle bodu 4 tohto článku
štatútu nezapočítavajú:
a) úroky a poplatky;
b) výbery hotovosti;
c) transakcie týkajúce sa hazardných hier (napr. lotériové hry /LOTO,KENO a pod./stávkové hry,
hazardné hry prostredníctvom internetu a pod.)
d) transakcie, ktoré sú držiteľovi limitu pripísané na kartový účet z dôvodu storna transakcie,
resp. odmeny za platby.
7. Držiteľ limitu nezískava nárok na odmenu za platby za ten mesiac, v ktorom:
a) neuhradil stanovenú minimálnu splátku do dňa splatnosti v zmysle výpisu z kartového účtu
alebo
b) zanikne zmluva o poskytnutí celkového úverového limitu pre firemné kreditné platobné karty
VÚB, a.s. z akéhokoľvek dôvodu
8. Suma zodpovedajúca výške odmeny za platby bude držiteľovi limitu pripísaná na kartový účet,
ku ktorému je karta MasterCard Business World vydaná, a to raz mesačne a v prípade, ak držiteľ
limitu vopred odmenu za platby písomne neodmietne.
9. Informáciu o poskytnutej odmene za platby získa držiteľ limitu prostredníctvom pravidelného
mesačného výpisu z kartového účtu.
VI. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút alebo odvolať program
Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút
Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, t.j. aj počas trvania programu, zmeniť štatút, najmä v
prípadoch, ak by Vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II. štatútu alebo by
mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.
Právo Vyhlasovateľa odvolať program
Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, t.j. aj počas trvania programu, odvolať program, najmä v
prípadoch, ak Vyhlasovateľ podľa vlastného uváženia rozhodne, že v dôsledku ďalšieho
pokračovania programu už nemôže dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II štatútu alebo by mu
hrozila škoda väčšieho rozsahu.
Spôsob zmeny štatútu programu alebo odvolania programu
Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolanie programu sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento
údaj o zmene alebo odvolaní na internetovej stránke www.vub.sk.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia programu na
www.vub.sk.
2. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa programu,
nejasností, týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo programu, Vyhlasovateľ tieto nejasnosti
alebo rozpory vysvetlí alebo má právo na jednostrannú zmenu štatútu.
3. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tohto programu alebo ktoré vznikli v súvislosti
s nim, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami
a dohodou.
4. Vyhlasovateľ zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov a bankového tajomstva
v zmysle platných právnych predpisov.
5. Každý má právo nahliadnuť do štatútu. Štatút je k dispozícii na www.vub.sk.
6. Odmena za platby nepredstavuje pre držiteľa limitu zdaniteľný príjem.
V Bratislave 9. júla 2016
VÚB, a.s.

