Verejný prísľub pre získanie benefitu – Odmena č. 2

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, 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 – držiteľom hlavných kreditných kariet, vydaných VÚB,
a.s. (ďalej len „karta“), verejný prísľub na poskytnutie benefitu – Odmena č. 2 (ďalej len „benefit“)
s nasledovnými podmienkami:
a) Benefit je určený iba držiteľom karty, ktorí v období od 01.01.2017 do 01.04.2017 uzatvoria s
VÚB, a.s. zmluvu o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty (ďalej len „zmluva“) a súčasne
v zmluve uvedú svoj telefonický kontakt a udelia VÚB, a.s. súhlas s marketingovým oslovením
(ďalej len „Držiteľ karty“).
b) Držiteľ karty v období odo dňa uzatvorenia zmluvy až do dňa uskutočnenia hovoru zo strany
VÚB, a.s. nezrealizuje kartou transakciu na úhradu za tovary a služby na akomkoľvek
obchodnom mieste akceptujúcom karty s logom MasterCard alebo American Express.
c) Držiteľ karty nebol/nie je v zamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu k VÚB,
a.s., v období od 01.01.2017 do 01.04.2017.
d) Držiteľ karty do 15 dní odo dňa, kedy sa uskutoční hovor v zmysle písm. b), zrealizuje kartou
transakciu na úhradu za tovary a služby na akomkoľvek obchodnom mieste akceptujúcom
karty s logom MasterCard alebo American Express (ďalej len „prvá transakcia“). Medzi prvú
transakciu realizovanú kartou sa nezarátavajú výbery hotovosti a transakcie týkajúce sa
hazardných hier (napr. lotériové hry /LOTO,KENO a pod./ stávkové hry, hazardné hry
prostredníctvom internetu a pod.).
e) Prvá transakcia uskutočnená podľa písm. d), nie je stornovaná.
f) Prvá transakcia uskutočnená podľa písm. d), nebude realizovaná kartou, ktorá bude zrušená
pred vyplatením benefitu, vrátane tohto dňa.
Držiteľ karty, ktorý splní podmienky uvedené v písmenách a) až f), automaticky získava benefit,
ktorým sú peňažné prostriedky vo výške prvej transakcie, maximálne však vo výške 20,- EUR
(ďalej len „odmena“).
Odmena môže byť jednému Držiteľovi karty vyplatená iba raz.
Odmena bude Držiteľovi karty pripísaná na kartový účet, ku ktorému je karta vydaná (ďalej len
„kartový účet“).
Odmena bude Držiteľovi karty, po splnení podmienok, pripísaná na kartový účet jednorázovo, a to
najneskôr do 6 týždňov od uskutočnenia prvej transakcie.
Odmena je pre Držiteľa karty príjmom v zmysle § 8 Zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov.
Tento verejný prísľub je platný od 01.01.2017 do 01.04.2017.
V Bratislave, dňa 01.01.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
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