Verejný prísľub pre získanie jednorazového Benefitu – Benefit na Sporiaci účet k hypotéke pri
uzatvorení poistenia schopnosti splácať úver na bývanie
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 VÚB, a.s., verejný prísľub na získanie
jednorazového Benefitu, ktorým je suma 20 EUR po zdanení na Sporiaci účet k hypotéke, ak
bude uzatvorené poistenie schopnosti splácať úver na bývanie pre jeden zo základných súborov
poistenia: „základný súbor poistenia s plným poistným krytím vo výške 100%, základný súbor
poistenia s čiastočným poistným krytím vo výške 75% alebo základný súbor poistenia
s čiastočným poistným krytím vo výške 50%“ alebo jednorazového Benefitu, ktorým je suma
40 EUR po zdanení na Sporiaci účet k hypotéke, ak bude uzatvorené poistenie schopnosti
splácať úver na bývanie pre jeden z rozšírených súborov poistenia: „rozšírený súbor poistenia
s plným poistným krytím vo výške 100%, rozšírený súbor poistenia s čiastočným poistným krytím
vo výške 75% alebo rozšírený súbor poistenia s čiastočným poistným krytím vo výške 50%“,
v období od 1.2.2019 do 31.3.2019 (vrátane) (ďalej len „Benefit“), za podmienok uvedených
v tomto prísľube.
Nárok na Benefit získa klient, ktorý súčasne splní v čase vyhodnotenia nároku na Benefit
(t.j. po prvom čerpaní úveru) všetkých 7 (slovom: sedem) podmienok, uvedených nižšie
v písmenách a) až g) tohto verejného prísľubu. Nárok na Benefit má klient aj v prípade
čiastočného čerpania úveru na bývanie, kedy došlo k prvému čerpaniu. Počas platnosti tohto
prísľubu má ten istý klient nárok na získanie jedného Benefitu k jednému Sporiacemu účtu
k hypotéke, bez ohľadu na počet poistených úverov na bývanie, ktoré klient vo VÚB, a.s. čerpal.
Podmienky získania Benefitu:
a) Klient požiada o poistenie schopnosti splácať úver na bývanie v lehote od 1.2.2019 do
31.3.2019 (vrátane) v žiadosti o nový úver na bývanie s produktovým označením
„Flexihypotéka/ VÚB hypotéka účelová“, „Flexihypotéka/ VÚB hypotéka bezúčelová“,
„Flexihypotéka/ VÚB hypotéka refinančná“, „Flexihypotéka/ VÚB hypotéka na financovanie
nehnuteľnosti vo výstavbe“ (ďalej len „úver“), uzatvorí zmluvu o úvere do 31.12.2019 (vrátane)
v ktorej bude dojednané poistenie schopnosti splácať úver na bývanie v zmysle Rámcovej
poistnej zmluvy pre poistenie schopnosti splácať úver na bývanie (VUB4028) uzatvorenej medzi
VÚB, a.s. a Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. so sídlom: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 36 534 978 zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v odd. Sa,
vložka č. 2547/Bv (ďalej len „poistenie schopnosti splácať úver na bývanie“) a zároveň dôjde
k čerpaniu tohto úveru najneskôr do 31.12.2019 (vrátane) alebo uzatvorí Dodatok k úverovej
zmluve s VÚB, a.s. v lehote od 1.2.2019 do 31.3.2019 (vrátane), ktorým si poistenie schopnosti
splácať úver na bývanie dodatočne dojedná k uzatvorenej zmluve o úvere, najneskôr však do
180 dní po prvom čerpaní úveru.
b) Klient je majiteľom Sporiaceho účtu k hypotéke a zároveň má na danom Sporiacom účte
k hypotéke zadaný trvalý prevodný príkaz minimálne vo výške 20 EUR. V čase vyhodnotenia
Benefitu musí byť na Sporiacom účte k hypotéke kreditný zostatok v minimálnej výške 20 EUR.
c) Klient je majiteľom VÚB účtu, VÚB účtu Magnifica alebo VÚB účtu pre mladých/študentov.
d) Všetky produkty uvedené v písm. a) až c) tohto verejného prísľubu musia byť uzatvorené na
meno dlžníka uvedeného v Zmluve o poskytnutí úveru na bývanie.
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e) Klient v čase vyhodnotenia Benefitu nie je v omeškaní so splátkou úveru.
f) Klient nepožiadal o zrušenie poistenia schopnosti splácať úver na bývanie do dňa vyplatenia
jednorazového Benefitu.
g) Klient nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere k VÚB, a.s. počas platnosti tohto
verejného prísľubu.
Podmienky vyhodnotenia Benefitu:
Prvé vyhodnotenie Benefitu bude realizované zo strany VÚB, a.s. do 10 pracovných dní po
skončení akcie, t.j. do 12.4.2019, následne pravidelne na mesačnej báze taktiež do 10 pracovných
dní nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k prvému čerpaniu úveru. Posledné vyhodnotenie pre
úvery čerpané v decembri 2019 bude 15.1.2020.
Podmienky výplaty Benefitu:
VÚB, a.s. do konca príslušného mesiaca, v ktorom vyhodnotila podklady zrealizuje výplatu
jednorazového Benefitu v prospech príslušného Sporiaceho účtu k hypotéke.
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.
Tento verejný prísľub je platný odo dňa 1.2.2019 do dňa 31.3.2019. 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 verejného prísľubu zverejní
VÚB, a.s. na internetovej stránke www.vub.sk a obchodných miestach VÚB, a.s..
V Bratislave, dňa 29.1.2019
VÚB, a.s.
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