Verejný prísľub pre získanie benefitu predplatného časopisu FORBES na 6
mesiacov pre držiteľov kreditnej karty Mastercard World
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 VÚB, a.s. verejný prísľub na poskytnutie nasledovného benefitu:
-

Predplatné časopisu FORBES na obdobie 6 mesiacov
Podmienky pre získanie benefitu:
1. Benefit môže získať:
a) fyzická osoba, ktorá uzatvorí v čase od 01.02.2021 do 30.04.2021 zmluvu o vydaní
a používaní kreditnej platobnej karty VÚB, a.s. – spotrebiteľský úver, na základe ktorej
jej VÚB, a.s. vydá kreditnú platobnú kartu s označením Mastercard World (ďalej len
„Zmluva“) alebo
b) držiteľ karty, ktorý uzatvoril Zmluvu pred dátumom 01.02.2021, t. j. držiteľ už vydanej
kreditnej karty s označením Mastercard World vykoná za ktorýkoľvek 1 kalendárny
mesiac počas trvania kampane (t.j. 1.2. – 28.2. 2021; 1.3. – 31.3. 2021; 1.4. –
30.4.2021) bezhotovostné transakcie minimálne v objeme 200 € .
2. V každom kalendárnom mesiaci v čase trvania kampane, t.j. od 01.02.2021 – 30.04.2021
získava benefit prvých 1700 klientov VÚB, a.s. - držiteľov kreditnej karty, ktorí splnili
podmienky na získanie benefitu.
3. Do objemu transakcií podľa bodu 2 vyššie sa nezapočítavajú:
a)
b)
c)
d)

úroky a poplatky;
prevody z karty Mastercard World;
výbery hotovosti;
transakcie týkajúce sa hazardných hier (napr. lotériové hry /LOTO,KENO a
pod./stávkové hry, hazardné hry prostredníctvom internetu a pod.);
e) sumy, ktoré sú pripísané na kartový účet z dôvodu storna transakcie, alebo vyplatenia
peňažného bonusu;
f) transakcie, ktoré boli stornované alebo vrátené;
g) akékoľvek iné kreditné transakcie, ktoré boli pripísané na kartový účet;
h) 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.

4. Poskytnutie benefitu:
Benefit - predplatné časopisu FORBES na 6 mesiacov bude klientovi zaslaný na e-mailovú
adresu alebo poštou na korešpondenčnú adresu v nasledujúcom mesiaci po skončení
uzávierky mesačného cyklu za predchádzajúce obdobie.
Spracúvanie osobných údajov klientov VÚB, a.s., je jej oprávneným záujmom na účely realizácie tohto
verejného prísľubu, ako aj zaslania získaného benefitu. Proti takémuto spracúvaniu máte právo
namietať zaslaním námietok na emailovú adresu mcworld@vub.sk. Bližšie informácie o spracúvaní
osobných údajov nájdete na www.vub.sk.

Tento verejný prísľub je platný od 01.02.2021 do 30.04.2021.

V Bratislave, dňa 29.01.2021
Všeobecná úverová banka, a.s.

