Verejný prísľub pre získanie Benefitu
zľava z poplatku za vedenie účtu z dôvodu pandémie COVID-19

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 zľavy, ktorým je 50% alebo
100% zľava z poplatku za vedenie účtu v termíne od 1. marca 2020 do 30. novembra 2020, t.j.
na obdobie 9 mesiacov (ďalej len „Benefit“) pre účty s balíkom služieb VÚB Účet, VÚB Účet
Magnifica (ďalej len „Účet“) a to za podmienok uvedených v tomto prísľube.
Nárok na Benefit získa klient, ktorý podal žiadosť o odklad splátok z dôvodu pandémie COVID-19
v súlade s ustanovením §30b zákona č. 67/2020 Z. z. vo VÚB, a.s. a súčasne splní všetky 4 (slovom:
štyri) podmienky uvedené nižšie v písmenách a), b), c) a d) tohto verejného prísľubu.
Podmienky získania Benefitu:
a) Klient podal žiadosť o odklad splátok z dôvodu pandémie COVID-19 v období od 8.4.2020 do
30.6.2020 vrátane;
b) Klient mal nárok na 50% alebo 100% zľavu z mesačného poplatku za vedenie Účtu z titulu
splnenia podmienok programu Odmenu za vernosť za podmienok uvedených vo Všeobecných
obchodných podmienkach VÚB, a.s. pre depozitné produkty a v Cenníku VÚB, a. s. Občania za
mesiac február 2020 na tomto Účte;
c) Klient v období od 1.3.2020 do 30.11.2020 splní podmienky na získanie 50% alebo 100% zľavy
z mesačného poplatku za vedenie Účtu z titulu programu Odmenu za vernosť v súlade so
Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a.s. pre depozitné produkty a s Cenníkom VÚB,
a. s. Občania, okrem podmienky súčtu zaúčtovaných kreditných transakcií za kalendárny mesiac
pre VÚB Účet v minimálnej výške 500 Eur, resp. pre VÚB Účet Magnifica v minimálnej výške
1000 Eur,
d) Klient na Účte nemá nastavený iný typ zľavy z poplatku za vedenie účtu.
Klientom bude zľava z poplatku za vedenie účtu poskytnutá automaticky za každý mesiac, kedy
budú splnené podmienky pre získanie Benefitu, maximálne vo výške zľavy z mesačného poplatku
poskytnutej za mesiac február 2020.
Benefit bude pripísaný na Účet klienta, ku ktorému sa poskytuje, najneskôr do konca mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky pre jeho priznanie.
Klientom, ktorí splnili podmienku získania Benefitu za mesiace marec 2020 až júl 2020 bude Benefit
za uvedené obdobie pripísaný na Účet, ku ktorému sa poskytuje, najneskôr do 31.8.2020.
Klient môže Benefit vopred písomne odmietnuť. Klient, 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 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 verejného prísľubu. VÚB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné
škody vzniknuté v súvislosti s používaním Benefitu.
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

Tento verejný prísľub je platný odo dňa 22.7.2020 do 31.12.2020. Tento verejný prísľub 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 21.07.2020
VÚB, a.s.
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