Verejný prísľub pre získanie Benefitu
odmena 15 EUR a 100% zľava z poplatku za vedenie účtu na obdobie 12 mesiacov
za aktiváciu účtu
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, ktorí sú majiteľmi účtu
s balíkom služieb VÚB účet bez cenového zvýhodnenia pre mladých alebo študentov (ďalej
len „Účet“) verejný prísľub na získanie benefitu, ktorým je odmena 18,52 EUR (brutto) a
100% zľava z poplatku za vedenie účtu na obdobie 12 mesiacov (ďalej len „Benefit“), a to
za podmienok uvedených v tomto prísľube.
Nárok na Benefit získa klient, ktorý súčasne splní všetkých 6 (slovom: šesť) podmienok
uvedených nižšie v písmenách a), b), c), d), e), f) tohto verejného prísľubu. Počas platnosti
tohto prísľubu má ten istý klient nárok na získanie jedného Benefitu.
Podmienky získania Benefitu:
a) Klient má ku dňu 01.04.2021 vo VÚB, a.s. vedený VÚB Účet bez cenového zvýhodnenia;
b) Klient osobne v pobočke VÚB, a.s. v období od 01.04.2021 do 31.05.2021 (vrátane)
požiada o presun platobného účtu vedeného u iného poskytovateľa platobných služieb
do VÚB, a.s. ako prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v zmysle § 44d a nasl.
zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v platnom znení;
c) Klient nepožiadal o zrušenie akéhokoľvek bežného účtu v mene EUR vo VÚB, a.s.
v období tridsiatich (30) kalendárnych dní pred dňom žiadosti o presun platobného účtu
v pobočke VÚB, a.s. v zmysle písm. b) vyššie;
d) Klient nepožiadal o akékoľvek storno žiadosti o presun platobného účtu podanej
v zmysle písm. b) vyššie;
e) Klient bol oslovený od 01.04.2021 do 31.05.2021 (vrátane) spoločnosťou VÚB, a.s.
s ponukou v rámci kampane s marketingovým názvom „Benefit 15 EUR za switch pre
neaktívne účty“;
f) Klient nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere k VÚB, a.s. počas platnosti
tohto verejného prísľubu, t.j. od 01.04.2021 do 31.05.2021 (vrátane).
Klient, ktorý splní všetky podmienky uvedené v písmenách a) až f), získava Benefit, ak tento
Benefit vopred písomne neodmietne, ktorým je:
a) 18,52 EUR (brutto). VÚB, a.s. v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
odvedie z benefitu zrážkovú daň vo výške 19%, t.j. 3,52 EUR. Majiteľovi účtu, ktorý
splní podmienky pre získanie Benefitu, pripíše VÚB, a.s. benefit na jeho účet
najneskôr do 30.06.2021.
b) 100% zľavu z poplatku za vedenie účtu na obdobie 12 mesiacov najneskôr od
nasledujúceho mesiaca, v ktorom požiada o presun platobného účtu vedeného
u iného poskytovateľa platobných služieb do VÚB, a.s.
Benefit 100% zľava z poplatku za vedenie účtu sa netýka VÚB Účtov s cenovým
zvýhodnením pre študentov, VÚB Účtov s cenovým zvýhodnením pre mladých.
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Ak klient počas platnosti benefitu 100% zľava z poplatku za vedenie účtu požiada
o zmenu na iný typ účtu, stratí nárok na túto zľavu počnúc mesiacom, v ktorom
požiada o zmenu na iný typ účtu.
Majiteľ Účtu môže Benefit vopred písomne odmietnuť. Majiteľ Účtu, 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 prísľubom. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo neodovzdať Benefit v prípade, ak majiteľ
Účtu nesplnil alebo porušil ktorékoľvek 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.
Na účely plnenia povinností vyplývajúcich z tohto verejného prísľubu, je oprávneným
záujmom VÚB, a.s., spracúvať osobné údaje a iné údaje majiteľov účtov podľa písmen a)
až f) uvedené v Podmienkach na získanie Benefitu. Ak Majiteľ účtu, ktorý získa Benefit,
zároveň 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. Neudelenie takéhoto súhlasu však nemá vplyv na získanie
Benefitu. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov a Vašich práv ako dotknutej osoby
nájdete na webovom sídle VÚB, a.s. TU.
Tento verejný prísľub je platný odo dňa od 01.04.2021 do 30.06.2021 a je k dispozícii na
internetovej stránke www.vub.sk a obchodných miestach VÚB, a.s.. VÚB, a.s. si vyhradzuje
právo na zmenu tohto verejného prísľubu. Zmeny a zrušenie verejného prísľubu zverejní
VÚB, a.s. na internetovej stránke www.vub.sk a obchodných miestach VÚB, a.s.
V Bratislave, dňa 31.03.2021
VÚB, a.s.
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