Verejný prísľub pre získanie benefitu – lojalitná zľava

Všeobecná úverová banka, 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 znení neskorších
predpisov, adresuje klientom – majiteľom VÚB Účtu/VÚB Účtu Magnifica (ďalej len „Účet“) verejný
prísľub na poskytnutie benefitu – lojalitná zľava (ďalej len „Benefit“).
Benefit získajú klienti, ktorí kumulatívne splnia všetky nasledovné podmienky:
a) Benefit je určený všetkým klientom, ktorí v mesiacoch október, november alebo december 2015
boli majiteľmi VÚB konta Flexiúčet (ďalej len „Flexiúčet“) a splnili aspoň raz podmienku priznania
výhody Flexizľava, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné
produkty platné od 01.01.2016, bod 4.11.13. odsek B.
b) Majiteľ Flexiúčtu zmení/zmenil svoj Flexiúčet spĺňajúci podmienku v písmene a), na nový typ
konta – VÚB Účet alebo VÚB Účet Magnifica, pričom o takúto zmenu klient požiadal v termíne
od 01.02.2016.
c) Majiteľ Účtu spĺňajúci podmienky v písmenách a), b) splní podmienku sumy vkladov a úverov
spotrebného financovania spolu v minimálnej výške 60 000 €.
Pre účely splnenia podmienky v písmene c) sa do sumy vkladov a úverov spotrebného financovania
počíta suma priemerných denných zostatkov klienta k poslednému dňu predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca na jeho všetkých depozitách (bežných a vkladových účtoch v eurách a v
cudzej mene, sumy investícií do VÚB Asset Management, správ. spol.,a.s., Generali Investments
SICAV, Eurizon Capital a všetkých cenných papieroch vydaných a vedených vo VÚB, a.s.) a
spotrebnom financovaní (reálne čerpané úvery typu kontokorent, kreditná karta a spotrebné úvery).
V prípade Účtu vedeného pre viacerých majiteľov sa pre účely výpočtu sumy vkladov a úverov
spotrebného financovania každého majiteľa, táto suma vkladov a úverov spotrebného financovania
proporčne delí podľa počtu majiteľov účtu. Súčet podielov majiteľov účtov tvorí konečnú sumu
vkladov a úverov spotrebného financovania.
Klientom spĺňajúcim všetky vyššie uvedené podmienky Benefitu v písmenách a),b),c) bude
poskytnutá 100% zľava z mesačného poplatku za vedenie Účtu. Zľava sa uplatňuje vždy v mesiaci
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky tohto verejného prísľubu, písmená
a),b),c). V prípade zrušenia Účtu do 5-teho dňa v mesiaci (vrátane) výška mesačného poplatku závisí
od sumy priemerných denných zostatkov klienta k poslednému dňu predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca pred dňom zrušenia Účtu.
VÚB, a.s. týmto odvoláva Verejný prísľub pre získanie benefitu – lojalitná zľava platný od
01.02.2016, a to s účinnosťou k 30.09.2021.
Tento Verejný prísľub v plnom rozsahu nahrádza Verejný prísľub pre získanie benefitu – lojalitná
zľava platný od 01.02.2016. Tento Verejný prísľub je platný od 01.10.2021 do dňa jeho odvolania zo

strany VÚB, a.s. a je k dispozícii na internetovej stránke www.vub.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo
na zmenu tohto Verejného prísľubu.
V Bratislave, dňa 23.08.2021
VÚB, a.s.
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