Verejný prísľub pre získanie benefitov k Senior kontu
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 aj „VÚB, a.s.“) v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník adresuje klientom – majiteľom bežných účtov s balíkom služieb Senior konto (ďalej len
„Senior konto“), verejný prísľub na získanie týchto benefitov:
a) 100% zľava z poplatku za vedenie Senior konta na obdobie 6 mesiacov od otvorenia konta
b) Terminovaný vklad s viazanosťou 18 mesiacov s úrokovou sadzbou 0,5% p.a.
c) Voucher na odmenu (ďalej len „Voucher“), ktorý môže byť uplatnený na produkty Detská
vkladná knižka alebo Detský účet – Start Junior. Na základe vouchera bude na tieto produkty
pripísaná odmena vo výške 12,34€. VÚB, a.s. v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi odvedie z odmeny zrážkovú daň vo výške 19%, t.j. 2,34€. Tzn., že klientovi bude
priznaná odmena vo výške 10€ po odrátaní dane.
(ďalej spolu aj ako „Benefity“).
Podmienky pre získanie a uplatnenie Benefitov:
Benefit v písm. a) vyššie - 100% zľava z poplatku za vedenie Senior konta na obdobie 6
mesiacov od otvorenia účtu získajú majitelia novozriadeného Senior konta, ktorým bude Senior
konto zriadené v období od 1.10.2018 do 30.11.2018 (vrátane).
Benefit v písm. b) vyššie - Terminovaný vklad s viazanosťou 18 mesiacov s úrokovou sadzbou
0,5% p.a. získajú majitelia novozriadeného Senior konta za súčasného splnenia týchto podmienok:
- Senior konto bude zriadené v období od 1.10.2018 do 30.11.2018 (vrátane),
- Termínovaný vklad s viazanosťou 18 mesiacov bude vo VÚB, a.s. zriadený od 1.10.2018 do
30.11.2018 (vrátane),
- Majiteľom Senior konta a Termínovaného vkladu podľa tohto odseku bude tá istá osoba.
Benefit v písm. c) vyššie - Voucher na odmenu, ktorý môže byť využitý pre produkty Detská
vkladná knižka vedená vo VÚB, a.s. alebo Detský účet – Start Junior vedený vo VÚB, a.s.,
získajú majitelia novozriadeného Senior konta, ktorým bude Senior konto zriadené v období od
1.10.2018 do 30.11.2018 (vrátane). Odmena bude pripísaná na Detskú vkladnú knižku alebo Detský
účet Start Junior podľa tohto odseku za súčasného splnenia týchto podmienok:
- Detská vkladná knižka alebo detský účet Start Junior budú zriadené od 1.10.2018 do
31.12.2018 (vrátane),
- Zostatok na Detskej vkladnej knižke alebo na Detskom účte Start Junior bude k 31.12.2018
minimálne 100€,
- Detská vkladná knižka alebo detský účet Start Junior nebudú zrušené k dátumu pripísania
odmeny
Odmena bude pripísaná na detskú vkladnú knižku alebo na detský účet Start Junior najneskôr do
31.1.2019, a to vo výške 12,34€. VÚB, a.s. v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
odvedie z odmeny zrážkovú daň vo výške 19%, t.j. 2,34€. Tzn., že klientovi bude priznaná odmena
vo výške 10€ po odrátaní dane.
Majiteľ Senior konta, ktorý splní podmienky na získanie Benefitov, môže Benefity písomne
odmietnuť. Majiteľ Senior konta, ktorý Benefity neodmietne, vyjadruje svoj súhlas s pravidlami
a podmienkami verejného prísľubu stanovenými týmto prísľubom. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo
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neodovzdať Benefity v prípade, ak Majiteľ Senior konta nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení
tohto prísľubu. VÚB, a.s. nehradí Majiteľovi Senior konta žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v
súvislosti s Benefitmi alebo plnením podmienok tohto verejného prísľubu. VÚB, a.s. nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním Benefitov.
Tento verejný prísľub je platný od 1.10.2018 do 30.11.2018 a je k dispozícii v pobočkách VÚB banky
a na internetovej stránke www.vub.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu verejného prísľubu.
V Bratislave, dňa 28.9.2018
VÚB, a.s.
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