Verejný prísľub pre získanie Benefitu – Zvýhodnenie na Sporiacom účte
Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, 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 priznanie základného aj bonusového úroku na Sporiacom účte (ďalej len
„Benefit“), za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Prísľub“).
Nárok na Benefit získavajú Klienti, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené nižšie v
písmenách a) až e) tohto Prísľubu, a to za podmienok stanovených v tomto Prísľube.
Podmienky získania Benefitu:
a. Klient v období od 01.10.2019 do 31.10.2019 požiada VÚB, a.s. o poskytnutie
spotrebiteľského úveru - bezúčelová alebo refinančná VÚB Pôžička (ďalej len „Pôžička“) na
Obchodnom mieste a zároveň si tento Benefit zvolí uvedením v Žiadosti o Pôžičku.
O poskytnutie Benefitu je možné požiadať len vo vzťahu k jednej Pôžičke za podmienok
v zmysle tohto Prísľubu;
b. Klient si zvolí spôsob splácania Pôžičky inkasom z bežného účtu vedeného vo VÚB, a.s.,
ktorého je majiteľom;
c. Pôžička s voľbou Benefitu v zmysle bodu a) bude Klientovi schválená a dôjde k jej čerpaniu;
d. Klient si zriadi Sporiaci účet najneskôr do 31.12.2020;
e. Klient uhradí poplatok za získanie Benefitu vo výške 1,2% z výšky čerpanej Pôžičky.
V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok sa VÚB, a.s. zaväzuje a garantuje
Klientovi poskytnúť k Sporiacemu účtu okrem základnej úrokovej sadzby podľa aktuálne
platných úrokových sadzieb určených Zverejnením na Výveske aj bonusový úrok
v garantovanej výške 0,40 % p.a. bez ohľadu na to, či budú splnené podmienky v zmysle bodu
4.3.3.1. Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty (ďalej len
„VOP“). Ostatné ustanovenia VOP vzťahujúce sa k Sporiacemu účtu nie sú týmto Prísľubom
dotknuté.
Podmienky poskytovania Benefitu
1. Benefit sa poskytuje vo vzťahu k Sporiacemu účtu v období od 01.10.2019 do 31.12.2020;
2. Benefit sa poskytuje len vo vzťahu k Sporiacemu účtu, ktorého majiteľom je hlavný dlžník
Pôžičky;
3. Benefit sa poskytuje až vo vzťahu k piatim Sporiacim účtom, ktorých majiteľom je hlavný
dlžník Pôžičky;
4. Benefit sa poskytuje aj vo vzťahu k Sporiacim účtom v zmysle bodu 2 a 3 tohto Prísľubu,
ktoré boli zriadené aj pred vyhlásením tohto Prísľubu;
5. Maximálna výška úročeného zostatku na Sporiacom účte je uvedená Zverejnením na
Výveske, maximálne však 30 000,00 EUR;
6. Benefit sa nevzťahuje na Sporiaci účet k hypotéke, Sporiaci účet pre Juniorov a na
Sporiaci účet pre Seniorov. Benefit sa neposkytuje osobám, ktoré sú v pracovnom pomere
alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi alebo k dcérskej
spoločnosti Vyhlasovateľa.
Klient sa zaväzuje v záujme splnenia podmienky uvedenej v písm. e. Prísľubu najneskôr v deň
čerpania Pôžičky zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na bežnom účte na úhradu
poplatku za Benefit.

V prípade, ak Klient využije právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo
využije svoje právo a Pôžičku predčasne splatí do 14 dní od jej čerpania, tak VÚB, a.s. si
vyhradzuje právo Benefit neposkytnúť a zaväzuje sa poplatok za Benefit vrátiť na bežný účet
Klienta, z ktorého bol poplatok uhradený.
V prípade splnenia podmienok uvedených v písm. a., b., c. a e. tohto Prísľubu sa VÚB, a.s.
zaväzuje Klientovi poskytnúť Pôžičku bez poplatku za poskytnutie spotrebného úveru
uvedenom v zmysle platného Cenníka VÚB a.s. pre občanov.
Benefit sa poskytuje len vo vzťahu k Pôžičkám uzatvoreným len prostredníctvom Obchodného
miesta VÚB, a.s a podmienky tohto Prísľubu sa nevzťahujú na Pôžičky dojednané
Prostriedkami diaľkovej komunikácie (prostredníctvom Internet banking VÚB, a.s., Mobile
Banking VÚB, a.s., Kontaktné centrum VÚB, a.s.). Benefit sa nevzťahuje na druh
spotrebiteľského úveru – VÚB Pôžička na investíciu do domácnosti.
Klient splnením podmienok na získanie Benefitu v zmysle tohto Prísľubu vyjadruje svoj súhlas
s pravidlami a podmienkami 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 mu vzniknú v súvislosti s
Benefitom alebo plnením podmienok tohto Prísľubu. VÚB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť
za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním Benefitu.
Tento verejný prísľub je platný od 01.10.2019 do 31.10.2019 a je k dispozícii na internetovej
stránke www.vub.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu Prísľubu.
V Bratislave, dňa 29.10.2019
VÚB, a.s.
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