Verejný prísľub poskytnutia Benefitného produktu – „Desatina“

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 svojim obchodným partnerom, s ktorými má
uzatvorené zmluvy o spolupráci (ďalej len „Obchodný partner“) verejný prísľub poskytovania
benefitného produktu – viazaný spotrebiteľský úver s produktovým označením „Desatina“
(ďalej len „Benefitný produkt“) v súlade s podmienkami tohto verejného prísľubu.
Podmienky získania nároku na poskytovanie Benefitného produktu:
Nárok na poskytovanie Benefitného produktu vznikne Obchodnému partnerovi, ktorého
osloví VÚB, a.s. alebo ktorý osloví VÚB, a.s. s požiadavkou na rozšírenie portfólia
poskytovaných produktov nad rámec zmluvne dohodnutých produktov v zmysle zmluvy
o spolupráci a táto požiadavka bude zo strany VÚB a.s. v zastúpení obchodným manažérom
Quatro odsúhlasená , a to v období odo dňa platnosti tohto verejného prísľubu do 31.12.2023
(vrátane).
Obchodný partner je oprávnený poskytovať Benefitný produkt bez obmedzenia celkového
objemu uzatvorených viazaných spotrebiteľských úverov s produktovým označením
„Desatina“ počas platnosti tohto verejného prísľubu.
VÚB, a. s. nehradí Obchodnému partnerovi žiadne náklady, ktoré by mu mohli vzniknúť v
súvislosti s Benefitným produktom alebo plnením podmienok tohto verejného prísľubu.
VÚB, a. s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s
poskytovaním Benefitného produktu.
Tento verejný prísľub je platný od 18.7.2022– 31.12.2023 a je k dispozícii na webovom sídle
www.vub.sk a www.quatro.sk.
VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie tohto verejného prísľubu. Zmenu alebo
zrušenie verejného prísľubu zverejní VÚB, a.s. na webovom sídle www.vub.sk a
www.quatro.sk.
Splnením podmienok na poskytovanie Benefitného produktu v zmysle tohto verejného
prísľubu vyjadruje Obchodný partner súhlas s pravidlami a podmienkami verejného prísľubu
stanovených týmto prísľubom.

V Bratislave, dňa 18.7.2022
VÚB, a. s.
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

