
 

 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

Mlynské nivy 1, 829 90   Bratislava 25, 

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I 

Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155 

 

Zmena verejného prísľubu pre získanie Benefitu – 100% zľava z poplatku za vedenie VÚB Účtu 
na obdobie 6 mesiacov 

 
 
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, adresovala dňa 14.2.2017 klientom – majiteľom bežných účtov s balíkom služieb VÚB 
Účet (ďalej aj „Účet“), verejný prísľub na  získanie benefitu – 100% zľava z poplatku za vedenie VÚB 
Účtu na obdobie 6 mesiacov od otvorenia účtu (ďalej len „Benefit“), za podmienok, ktoré boli 
uvedené vo verejnom prísľube zverejnenom dňa 14.2.2017 na internetovej stránke www.vub.sk 
(ďalej len „Verejný prísľub“).  
 
S účinnosťou  od 1.4.2017 dochádza k nasledovným zmenám Verejného prísľubu:  
 
1/ V časti „Podmienky získania Benefitu“ Verejného prísľubu  sa písmená a) a b) menia a znejú 
takto: 
  

a) Benefit je určený pre tých majiteľov Účtu, ktorým bude Účet otvorený online, a to na  základe 
ich požiadavky o zriadenie a vedenie Účtu podanej cez Internet banking VÚB alebo cez 
stránku www.vub.sk (ďalej len „Online žiadosť“), pričom Online  žiadosť  musí byť podaná 
v období od 15.2.2017 do 30.6.2017. 

 
b) Benefit je určený len pre majiteľov Účtu, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere 

k VÚB, a.s., k termínu platnosti Verejného prísľubu, t.j. od 15.2.2017 do 30.6.2017. 
 
2/ Posledný odsek Verejného prísľubu sa mení a znie takto: 
 
Tento  Verejný  prísľub je platný  od 15.2.2017 do 30.6.2017 a je k dispozícii na internetovej stránke 
www.vub.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu Verejného prísľubu. 
 
Ostatné časti Verejného prísľubu zostávajú v platnosti bez zmien.  
 
V Bratislave, dňa 31.3.2017   
VÚB, a.s. 

http://www.vub.sk/
http://www.vub.sk/

