Verejný prísľub pre získanie Benefitu
100% zľava z poplatku za vedenie účtu pre zdravotníkov

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 100%
zľava z poplatku za vedenie účtu v termíne od 1. decembra 2020 do 30. novembra 2021, t.j. na
obdobie 12 mesiacov (ďalej len „Benefit“) pre účty s balíkom služieb VÚB Účet, VÚB Účet
Magnifica, VÚB Senior, Flexiúčet, Bežný účet v EUR (ďalej len „Účet“) a to za podmienok
uvedených v tomto prísľube.
Nárok na Benefit získa klient, ktorý súčasne splní všetky 4 (slovom: štyri) podmienky uvedené nižšie
v písmenách a), b), c) a d) tohto verejného prísľubu.
Podmienky získania Benefitu:
a) Klient má zriadený Účet vo VÚB, a.s..
b) Klient je členom aspoň jednej z nasledujúcich komôr: Asociácia súkromných lekárov SR,
Slovenská lekárska komora, Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej
republiky, o.z., Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárnická komora,
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych
záchranárov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Spoločnosť všeobecných
lekárov Slovenska.
c) Klient požiada o Benefit na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s. v termíne od 2.11.2020 do
31.12.2020.
d) Klient na Účte nemá nastavený iný typ zľavy z poplatku za vedenie účtu.
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.
Tento verejný prísľub je platný odo dňa 02.11.2020 do 30.11.2021. 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 02.11.2020
VÚB, a.s.
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