
 

Verejný prísľub pre získanie benefitu 400 x jeden kupón na nákup 
u obchodníka alza.sk v hodnote 20 Eur pre držiteľov debetnej platobnej karty 

Visa Inspire Gold 

 
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 
znení neskorších predpisov adresuje klientom VÚB, a.s. verejný prísľub na získanie benefitu, ktorým 
je 400 x jeden kupón na nákup u obchodníka alza.sk v hodnote 20 Eur (ďalej len ako „Benefit“), a to 
za splnenia podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.  

 
Benefit získa 400 klientov VÚB, a.s., každý z nich po jednom kupóne, ktorí počas platnosti tohto 
verejného prísľubu, t. j. v čase od 01.02.2022 do 30.04.2022 (ďalej len „čas trvania kampane“) ako 
prví v poradí súčasne splnia všetky nasledovné podmienky: 

a) požiadajú VÚB, a.s. o vydanie debetnej platobnej karty Visa Inspire Gold,   

b) zrealizujú debetnou platobnou kartou Visa Inspire Gold  minimálne jednu bezhotovostnú 
transakciu v ľubovoľnej hodnote, 

c) transakcie podľa písm. b) budú v čase trvania kampane zúčtované z účtu, ku ktorému je 
debetná platobná karta Visa Inspire Gold vydaná, pričom nasledovné transakcie sa pre 
splnenie podmienok a získanie Benefitu podľa tohto verejného prísľubu nezapočítavajú: 

a) výbery hotovosti;  

b) transakcie týkajúce sa hazardných hier (napr. lotériové hry /LOTO,KENO a pod./stávkové 
hry, hazardné hry prostredníctvom internetu a pod.);  

c) transakcie, ktoré boli stornované alebo vrátené;  

d) akékoľvek iné kreditné transakcie, ktoré boli pripísané na účet, ku ktorému bola debetná 
platobná karta Visa Inspire Gold vydaná; 
e) 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.  

 
 V čase trvania kampane má ten istý držiteľ debetnej platobnej karty Visa Inspire Gold nárok na 
získanie len jedného Benefitu. 

 
Benefit bude držiteľovi debetnej platobnej karty Visa Inspire Gold zaslaný vo forme kupónu SMS 
správou na telefónne číslo, ktoré držiteľ debetnej platobnej karty Visa Inspire Gold uviedol v žiadosti 
o vydanie predmetnej karty, a to najneskôr do 15 pracovných dní po splnení podmienok pre získanie 
Benefitu podľa tohto verejného prísľubu. „V prípade, ak držiteľ platobnej karty Visa Inspire Gold neuvedie 

na žiadosti o vydanie predmetnej karty telefónne číslo, Benefit bude postúpený ďalšiemu držiteľovi debetnej 
platobnej karty Visa Inspire Gold v poradí spĺňajúcemu podmienky tohto verejného prísľubu.“ 

Na účely zabezpečenia odovzdania Benefitu je oprávneným záujmom  VÚB, a.s. spracúvať osobné 
údaje účastníkov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo na účel odovzdania benefitu.  

 
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle VÚB, a.s. TU. 
 

https://www.vub.sk/o-banke/misia-hodnoty/#tab_5


 

Držiteľ debetnej platobnej karty Visa Inspire Gold môže Benefit vopred písomne odmietnuť. 
Držiteľ debetnej platobnej karty Visa Inspire Gold, ktorý Benefit vopred písomne neodmietne, 
splnením podmienok na získanie Benefitu v zmysle tohto verejného prísľubu vyjadruje svoj 
súhlas s pravidlami a podmienkami verejného prísľubu stanovenými týmto verejným prísľubom. 
VÚB, a. s. si vyhradzuje právo neodovzdať Benefit v prípade, ak držiteľ debetnej platobnej karty 
Visa Inspire Gold nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto verejného prísľubu. VÚB, 
a. s. nehradí držiteľovi debetnej platobnej karty Visa Inspire Gold 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 01.02.2022 do 30.04.2022 a 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. Zmenu alebo 
zrušenie verejného prísľubu zverejní VÚB, a.s. na internetovej stránke www.vub.sk a obchodných 
miestach VÚB, a.s. 
 
Z tohto Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci VÚB, a.s.  
 
 
V Bratislave, dňa 31.01.2022 
 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

 
 

http://www.vub.sk/

