Verejný prísľub pre získanie Benefitu – jednorazové vrátenie časti zaplatených splátok vo
výške 100 Eur
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 verejný prísľub na získanie
benefitu, ktorým je jednorazové vrátenie časti zaplatených splátok, vo výške 100 Eur (ďalej
len „Benefit“), za podmienok uvedených v tomto prísľube.
Nárok na Benefit získavajú Klienti, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené nižšie v
písmenách a) až c) tohto verejného prísľubu, za podmienok stanovených v tomto prísľube.
Podmienky získania Benefitu:
a) Klient požiada o bezúčelovú alebo refinančnú flexipôžičku (ďalej len „flexipôžička“) v období
od 1.9.2017 do 31.10.2017. Benefit sa nevzťahuje na druh spotrebiteľského úveru – investícia
do domácnosti.
b) Klient vyčerpá flexipôžičku v sume minimálne 10 000 Eur, po odpočítaní sumy určenej na
refinancovanie záväzkov od VÚB, a.s., Consumer Finance Holding, a.s. alebo od VÚB
Leasing, a.s.
c) Klient bude splácať flexipôžičku z bežného účtu vedeného vo VÚB, a.s.
Benefit sa vzťahuje na všetky bezúčelové a refinančné flexipôžičky vyčerpané elektronicky cez
Internet banking VÚB, a.s., Mobile Banking VÚB, a.s., Kontaktné centrum VÚB, a.s. alebo na
obchodných miestach VÚB, a.s.
Benefit bude vyplatený najneskôr v posledný pracovný deň nasledujúceho mesiaca po
vyčerpaní flexipôžičky na bežný účet Klienta pre splácanie úveru uvedený v záhlaví Zmluvy
o poskytnutí spotrebiteľského úveru „Flexipôžička“, ktorý je vedený vo VÚB, a. s.
Klient 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 neposkytnúť Benefit v prípade, ak Klient nesplnil alebo porušil
ktorékoľvek z ustanovení tohto prísľubu. VÚB, a.s. nehradí Klientovi 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 od 01.09.2017 do 31.10.2017 a je k dispozícii na internetovej
stránke www.vub.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu verejného prísľubu.
V Bratislave, dňa 31.08.2017
VÚB, a.s.
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