Verejný prísľub pre získanie benefitu #platitkartousaoplaaa
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 aj „VÚB, a.s.“) v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník adresuje klientom – majiteľom bežných účtov s balíkom služieb VÚB Účet pre študentov
a VÚB Účet pre mladých (ďalej aj „Účet“) , ktorí sú zároveň držiteľmi debetnej platobnej karty
vydanej VÚB, a.s. v rámci tohto Účtu, (ďalej len „Karta“) verejný prísľub na získanie benefitu –
služby Spotify Premium na obdobie 3 mesiacov bezplatne (ďalej aj „Benefit“) za podmienok
uvedených v tomto prísľube.
Nárok na Benefit získavajú klienti, ktorí súčasne splnia všetky 3 (slovom: tri) podmienky uvedené
nižšie v písmenách a), b), c). Počas platnosti tohto verejného prísľubu má ten istý majiteľ Účtu
nárok na získanie maximálne jedného Benefitu. Benefit poskytne VÚB, a.s majiteľovi Účtu formou
kódu v SMS správe na jeho mobilné telefónne číslo evidované vo VÚB, a.s, najneskôr do
10.01.2017 (vrátane). Platnosť kódu je do 31.3.2017. Od momentu aktivácie služby Spotify
Premium bude služba klientovi dostupná bezplatne po dobu 3 mesiacov.
Podmienky:
a) Benefit je určený majiteľom Účtu, ktorí sú súčasne držiteľmi Karty a ktorí ku dňu vyhlásenia
verejného prísľubu, t.j. k 14.11.2016 nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k VÚB, a.s.
(ďalej len „ Majiteľ účtu“).
b) Majiteľ Účtu sa zaradí medzi prvých 100 Majiteľov účtu, ktorí v období od 15.11.2016 do
15.12.2016 (vrátane) uskutočnia spomedzi všetkých Majiteľov účtov najviac transakcií
(kontaktných aj bezkontaktných) Kartou na úhradu za tovary a služby, na ktoromkoľvek
obchodnom mieste obchodníka (ďalej len „Transakcia“). Do Transakcií sa nezapočítavajú
výbery hotovosti z bankomatov, výbery hotovosti cash advance ani dobíjanie kreditu
mobilných operátorov prostredníctvom bankomatov,
c) Transakcie uskutočnené podľa písm. b) nebudú stornované.
Majiteľ účtu môže Benefit odmietnuť. Majiteľ účtu zapojením sa do verejnej výzvy vyjadruje svoj
súhlas s pravidlami a podmienkami verejného prísľubu stanovenými týmto prísľubom. VÚB, a.s. si
vyhradzuje právo neposkytnúť Benefit v prípade, ak Majiteľ účtu nesplnil alebo porušil niektoré z
ustanovení tohto prísľubu. VÚB, a.s nehradí Majiteľovi účtu 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.
Ak Majiteľ účtu, ktorý získa Benefit zároveň podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udelí VÚB, a.s. osobitný súhlas,
VÚB, a.s., bude oprávnená spracúvať jeho osobné údaje prostredníctvom tlače, internetu alebo
iného masovokomunikačného prostriedku, najmä zverejniť meno a priezvisko, obrazové a
zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne Majiteľa účtu.
Tento verejný prísľub je platný od 15.11.2016 do 15.12.2016 a je k dispozícii na internetovej
stránke www.vub.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu verejného prísľubu.
V Bratislave, dňa 14.11.2016
VÚB, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

