Dodatok č. 1 k Verejnému prísľubu pre získanie Benefitu – 100% zľava z poplatku za vedenie
VÚB Účtu na obdobie 12 mesiacov

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 platnom znení,
adresuje klientom – majiteľom bežných účtov s balíkom služieb VÚB Účet (ďalej len „VÚB Účet“),
verejný prísľub na získanie benefitu, ktorým je 100% zľava z poplatku za vedenie VÚB Účtu za
kalendárny mesiac a to najviac na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa zriadenia
VÚB Účtu (ďalej len „Benefit“), za podmienok uvedených vo verejnom prísľube zo dňa 13.3.2018,
zverejnenom dňa 13.3.2018 na internetovej stránke www.vub.sk a obchodných miestach VÚB, a.s.
(ďalej len „Verejný prísľub“). VÚB, a.s. si vyhradila právo na zmenu Verejného prísľubu.
S účinnosťou od 06.04.2018 dochádza k nasledovným zmenám Verejného prísľubu:
1/ V časti „Podmienky získania Benefitu“ Verejného prísľubu sa písmená a), b), d) a e) menia
a znejú takto:
a) Klient si zriadi VÚB Účet v termíne od 15.03.2018 do 30.06.2018 (vrátane) na obchodnom
mieste VÚB, a.s. alebo na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s. označenom ako Quatro
finančný dom špecifikovanom sa stránke www.quatropozicky.sk v sekcii Pobočky.
b) Klient v termíne od 15.03.2018 do 30.06.2018 (vrátane) písomne požiada VÚB, a.s. ako veriteľa
o poskytnutie spotrebiteľského úveru s produktovým označením Quatro pôžička v rámci ponuky
s marketingovým názvom „Znížený úrok s VÚB Účtom“ v zmysle písmena d) nižšie; Táto
podmienka získania Benefitu je splnená aj v prípade, ak VÚB, a.s. poskytnutie spotrebiteľského
úveru s produktovým označením Quatro pôžička v rámci ponuky s marketingovým názvom
„Znížený úrok s VÚB Účtom“ na základe žiadosti klienta podľa predchádzajúcej vety neschváli,
v súlade so zákonom č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách
pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;
d) Klient bol oslovený od 05.03.2018 do 30.06.2018 spoločnosťou VÚB, a.s. ponukou v rámci
kampane s marketingovým názvom „Znížený úrok s VÚB Účtom“,
e) Klient nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere k VÚB, a.s. počas platnosti tohto verejného
prísľubu, t. j. od 15.03.2018 do 30.06.2018 (vrátane). Majiteľ VÚB Účtu môže Benefit vopred
písomne odmietnuť.
2/ Posledný odsek Verejného prísľubu sa mení a znie takto:
Tento verejný prísľub je platný od 15.03.2018 do 30.06.2018 a je k dispozícii na internetovej stránke
www.vub.sk a obchodných miestach VÚB, a.s.. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu verejného
prísľubu.
Ostatné časti Verejného prísľubu zostávajú v platnosti bez zmien.
V Bratislave, dňa 06.04.2018
VÚB, a.s.
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