Verejný prísľub pre získanie benefitu – Bonusový Money back za platbu
kartou Šikovná karta vo výške 5 %
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 – držiteľom hlavných a dodatkových kreditných kariet s obchodným názvom Šikovná
karta (ďalej len „Držiteľ karty“) verejný prísľub na poskytovanie benefitu – Bonusový Money back za
platbu kreditnou kartou s produktovým označením Šikovná karta (ďalej len „Šikovná karta“) vo výške
5 % z hodnoty uskutočnenej prvej transakcie (ďalej len „Benefit“) za podmienok uvedených v tomto
prísľube (ďalej len „Prísľub“).
Nárok na poskytnutie Benefitu získa klient, ktorý kumulatívne splní všetky nižšie špecifikované
podmienky:
a) Klient požiada o vydanie kreditnej karty Šikovná karta a hlavná karta bude Držiteľovi karty
vydaná v období od 15. 6. 2022 do 31. 10. 2022;
b) Držiteľ karty, uskutoční Šikovnou kartou nákup tovaru alebo služby na ktoromkoľvek
obchodnom mieste, akceptujúcom pri úhrade kartu Šikovná karta, a to prostredníctvom POS
terminálu, internetu alebo M.O./T.O - mail order/telephone order (ďalej len „Transakcia“). Do
hodnoty Transakcie podľa tohto bodu sa nezapočítavajú:
 úroky a poplatky;
 prevody z karty Šikovná karta;
 výbery hotovosti;
 transakcie týkajúce sa hazardných hier (napr. lotériové hry /LOTO,KENO a pod./stávkové
hry, hazardné hry prostredníctvom internetu a pod.)
 sumy, ktoré sú pripísané na kartový účet z dôvodu storna transakcie, resp. vyplatenia
bonusu;
 transakcie, ktoré boli stornované v aktuálnom alebo nasledujúcom zúčtovacom období. V
prípade, ak už bol Benefit poskytnutý za transakciu, ktorá bola stornovaná, je VÚB, a.s.
oprávnená Benefit dodatočne stornovať;

akékoľvek iné kreditné transakcie, ktoré boli pripísané na kartový účet;

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.
c) Benefit sa poskytuje Držiteľovi karty automaticky, po splnení podmienok uvedených v bodoch
a) a b) tohto Prísľubu v maximálnej výške 20 eur pre jeden kartový účet na prvú Transakciu
uskutočnenú v období do 45 dní od vydania kreditnej karty.
Benefit bude Držiteľovi karty poskytnutý pripísaním predmetnej sumy na kartový účet, ku ktorému je
Šikovná karta vydaná.
Klient splnením podmienok na získanie Benefitu v zmysle tohto Prísľubu vyjadruje svoj súhlas s
pravidlami a podmienkami verejného prísľubu stanovenými týmto Prísľubom. VÚB, a. s. si vyhradzuje
právo neposkytnúť Benefit v prípade, ak klient nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto
Prísľubu.
VÚB, a. s. nehradí klientovi žiadne náklady, ktoré by mu mohli vzniknúť v súvislosti s Benefitom alebo
plnením podmienok tohto Prísľubu.

VÚB, a. s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím Benefitu.
VÚB, a. s. si vyhradzuje právo na zmenu verejného prísľubu.
Tento Prísľub je platný od 15. 6. 2022 do 31. 10. 2022 a je k dispozícii na webovom sídle www.vub.sk.

V Bratislave, dňa 30. 8. 2022

Všeobecná úverová banka, a.s.

