
zvýšenie poplatku

I. Depozitné produkty

výpis z účtu - doručenie 
poštou 2 eur + poštovné/kus

výpis z účtu - doručenie 
poštou 0,50 eur + poštovné/kus

nastavte si bezplatne elektronický výpis
k účtu. zmenu vybavíte jednoducho vo
svojom internet bankinguTB, v pobočke
alebo telefonicky prostredníctvom kontakt-
ného centra diAloG live na čísle *1100.
elektronický výpis je zasielaný na email za-
bezpečený heslom a nájdete ho aj v inter-
net bankinguTB a aplikácii Tatra banka
v časti: detail účtu / mesačný výpis.

Typ zmeny
AkTuálne znenie 

od 31. 3. 2020
pôvodné znenie Tipy pre klienTov



zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

II. Platobné služby

vklad hotovosti na účet 
treťou osobou 5 eur

výber hotovosti 5 eur

Spracovanie mincí pri vklade
° nad 50 ks mincí 5 % zo sumy, 

min. 5 eur

Spracovanie mincí pri výbere
° nad 50 ks mincí 5 % zo sumy, 

min. 5 eur

rozmieňanie, resp. výmena hotovosti
v mene eur za iné nominálne 
hodnoty 0,01 eur/kus,

min. 5 eur

SepA platba v rámci krajín eÚ 
a eHp a SepA inkaso
° spracovanie prijatej platby 0,20 eur

vklad hotovosti na účet 
treťou osobou 3 eur

výber hotovosti 4 eur

Spracovanie mincí pri vklade
° nad 50 ks mincí 5 % zo sumy, 

min. 1 eur

Spracovanie mincí pri výbere
° nad 50 ks mincí 5 % zo sumy, 

min. 1 eur

rozmieňanie, resp. výmena hotovosti 
v mene eur za iné nominálne 
hodnoty 0,01 eur/kus,

min. 1 eur

SepA platba a SepA inkaso
° spracovanie prijatej platby 0,18 eur

prostriedky vám môžu byť zaslané prevo-
dom, napríklad cez aplikáciu Tatra banka
alebo internet bankingTB bez poplatku a vy-
hnete sa poplatkom. poplatkom sa vyhnete
tiež, keď zrealizujete vklad sami na svoj
účet s balíkom služieb Tatra personalTB.

v účte s balíkom služieb Tatra personalTB

máte neobmedzený počet výberov hoto-
vosti z bankomatov Tatra banky, bankoma-
tov skupiny raiffeisen Bank international
AG a 1 výber hotovosti z bankomatov iných
bánk v Sr. 

SepA platby v rámci krajín eÚ a eHp mô-
žete naďalej bezplatne prijímať v rámci
účtov s balíkom služieb (napr. účet Tatra
personalTB).

Typ zmeny
AkTuálne znenie 

od 31. 3. 2020
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SepA platby v rámci krajín eÚ a eHp mô-
žete naďalej bezplatne zadávať v rámci
účtov s balíkom služieb (napr. účet Tatra
personalTB) cez internet bankingTB alebo
pomocou mobilnej aplikácie Tatra banka.

SepA platby v rámci krajín eÚ a eHp mô-
žete naďalej bezplatne zadávať v rámci
účtov s balíkom služieb (napr. účet Tatra
personalTB) cez internet bankingTB, viAmo
alebo pomocou mobilnej aplikácie Tatra
banka.

Automatické splátky v rámci kreditnej karty
máte naďalej bezplatne v rámci účtov s ba-
líkom služieb (napr. účet Tatra personalTB).

realizáciu trvalého platobného príkazu na
úhradu a SepA inkasa máte naďalej bez-
platne v rámci účtov s balíkom služieb
(napr. účet Tatra personalTB).

zadanie trvalého platobného príkazu na
úhradu a súhlasu so SepA inkasom/man-
dátu môžete realizovať bezplatne v rámci
účtov s balíkom služieb (napr. účet Tatra
personalTB) prostredníctvom internet ban-
kinguTB a mobilnej aplikácie Tatra banka.

zrušenie trvalého platobného príkazu na
úhradu a súhlasu so SepA inkasom/man-
dátu môžete realizovať bezplatne v rámci

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

nový poplatok + terminologická úprava

zvýšenie poplatku + terminologická úprava

Typ zmeny

SepA platba v rámci krajín eÚ 
a eHp a SepA inkaso
° spracovanie platobného príkazu doru-

čeného:
- formou písomného príkazu na

úhradu a prostredníctvom kontakt-
ného centra diAloG live 5 eur

SepA platba v rámci krajín eÚ a eHp
a SepA inkaso
° spracovanie platobného príkazu doru-

čeného:
- prostredníctvom internet bankinguTB,

internet bankinguTB pre mobilné za-
riadenia a viAmo 0,20 eur

SepA platba v rámci krajín eÚ a eHp a
SepA inkaso
° automatická splátka kreditnej 

karty 0,20 eur

SepA platba v rámci krajín eÚ a eHp
a SepA inkaso
° realizácia trvalého platobného príkazu

na úhradu a SepA inkasa 0,20 eur

SepA platba v rámci krajín eÚ a eHp
a SepA inkaso
° zadanie trvalého platobného príkazu

na úhradu a súhlasu so SepA inka-
som/mandátu:
- formou písomného príkazu v po-

bočke banky a prostredníctvom 
kontaktného centra 
diAloG live 5 eur

SepA platba v rámci krajín eÚ a eHp
a SepA inkaso
° zrušenie trvalého platobného príkazu

AkTuálne znenie 
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SepA platba a SepA inkaso
° spracovanie platobného príkazu doru-

čeného:
- formou písomného príkazu na

úhradu a prostredníctvom kontakt-
ného centra diAloG live 3 eur

SepA platba a SepA inkaso
° spracovanie platobného príkazu doru-

čeného:
- prostredníctvom internet bankinguTB,

internet bankinguTB pre mobilné
zariadenia a viAmo 0,18 eur

SepA platba a SepA inkaso
° automatická splátka kreditnej 

karty 0,18 eur

SepA platba a SepA inkaso
° realizácia trvalého platobného príkazu

na úhradu a SepA inkasa 0,18 eur

SepA platba a SepA inkaso
° zrušenie trvalého platobného príkazu

na úhradu a súhlasu so SepA inka-

pôvodné znenie Tipy pre klienTov



účtov s balíkom služieb (napr. účet Tatra
personalTB) prostredníctvom internet ban-
kinguTB a mobilnej aplikácie Tatra banka.

zmenu súhlasu so SepA inkasom/man-
dátu môžete realizovať bezplatne v rámci
účtov s balíkom služieb (napr. účet Tatra
personalTB) prostredníctvom internet ban-
kinguTB a mobilnej aplikácie Tatra banka.

zmenu trvalého platobného príkazu na
úhradu môžete realizovať bezplatne v rámci
účtov s balíkom služieb (napr. účet Tatra
personalTB) prostredníctvom internet ban-
kinguTB a mobilnej aplikácie Tatra banka.

Cezhraničné platby môžete naďalej bez-
platne prijímať v rámci účtov s balíkom slu-
žieb (napr. účet Tatra personalTB).

platby v mene Czk v prospech klientov
raiffeisenbank Česká republika môžete
naďalej bezplatne zadávať v rámci účtu
Tatra personalTB prostredníctvom internet
bankinguTB.

platby v mene Czk v prospech klientov
raiffeisenbank Česká republika môžete
naďalej bezplatne zadávať v rámci účtu
Tatra personalTB prostredníctvom internet
bankinguTB.

zvýšenie poplatku + terminologická úprava

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

úprava definície

Typ zmeny

na úhradu a súhlasu so SepA inka-
som/mandátu:
- formou písomného príkazu v po-

bočke banky a prostredníctvom 
kontaktného centra 
diAloG live 5 eur

SepA platba v rámci krajín eÚ a eHp
a SepA inkaso
° zmena súhlasu na SEPA inkaso/man-

dátu v pobočke banky a prostredníc-
tvom kontaktného centra 
diAloG live 5 eur

SepA platba v rámci krajín eÚ a eHp
a SepA inkaso
° zmena trvalého príkazu v pobočke

banky a prostredníctvom kontaktného
centra diAloG live 5 eur

Cezhraničná platba
° spracovanie prijatej platby 0,20 eur

Cezhraničná platba
platby v mene Czk v prospech klientov
raiffeisenbank Česká republika
° cez internet bankingTB 0,20 eur

Cezhraničná platba
platby v mene Czk v prospech klientov
raiffeisenbank Česká republika
° v pobočke 5 eur

* platba v mene eur na iBAn príjemcu
vedený bankou v rámci krajín eÚ a eHp.
Aktuálny zoznam krajín eÚ a eHp je zve-

AkTuálne znenie 
od 31. 3. 2020

som:
- formou písomného príkazu v po-

bočke banky a prostredníctvom 
kontaktného centra 
diAloG live 2 eur

SepA platba a SepA inkaso
° zmena súhlasu na inkaso/mandátu

v pobočke banky a prostredníctvom
kontaktného centra 
diAloG live 2 eur

SepA platba a SepA inkaso
° zmena trvalého príkazu v pobočke

banky a prostredníctvom kontaktného
centra diAloG live 2 eur

Cezhraničná platba
° spracovanie prijatej platby 0,18 eur

Cezhraničná platba
platby v mene Czk v prospech klientov
raiffeisenbank Česká republika
° cez internet bankingTB 0,18 eur

Cezhraničná platba
platby v mene Czk v prospech klientov
raiffeisenbank Česká republika
° v pobočke 3 eur

* SepA platba je platba v mene eur
z účtu platiteľa na účet príjemcu, pri-
čom oba účty sú vedené v bankách

pôvodné znenie Tipy pre klienTov



úprava definície

Typ zmeny

rejnený na www.tatrabanka.sk.

***Cezhraničná platba predstavuje prevod
finančných prostriedkov: 
- v rámci krajín eÚ a eHp v mene člen-

ského štátu eÚ a eHp (v prípade, že
takýto prevod nespĺňa podmienky
SepA platby)

- v rámci krajín eÚ a eHp v inej mene
ako v mene členského štátu eÚ
a eHp 

- prevod finančných prostriedkov v cu-
dzej mene v rámci Sr

- prevod finančných prostriedkov mimo
krajín eÚ a eHp v akejkoľvek mene

AkTuálne znenie 
od 31. 3. 2020

v rámci SepA krajín. zoznam krajín ak-
tuálne zapojených do SepA je zverej-
nený na www.ecb.europa.eu.

***Cezhraničná platba – predstavuje pre-
vod finančných prostriedkov v rámci
krajín eHp v mene členského štátu
eHp (v prípade, že takýto prevod ne-
spĺňa podmienky SepA platby), prevod
finančných prostriedkov v rámci krajín
eHp v inej mene ako v mene členského
štátu eHp (t. j. sem patrí aj prevod v cu-
dzej mene v rámci Sr) a prevod finanč-
ných prostriedkov mimo krajín eHp
v akejkoľvek mene.

pôvodné znenie Tipy pre klienTov



karty visa electron
° výber hotovosti

- z bankomatu iných bánk v Sr a v za-
hraničí 2 eur

karty visa electron
poplatok za spracovanie platby 
kartou 0,18 eur

karty visa electron
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné 
hry 3 eur

nový poplatok

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

nový poplatok

IV. Platobné karty

karty visa electron
poplatok za zobrazenie zostatku v banko-
mate inej banky 0,50 eur

karty visa electron
° výber hotovosti

- z bankomatu iných bánk v Sr a v za-
hraničí 3 eur

karty visa electron
poplatok za spracovanie 
platby kartou 0,20 eur

karty visa electron
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné 
hry 3,50 eur

karty masterCard
poplatok za zobrazenie zostatku v banko-
mate inej banky 0,50 eur

zostatok na účte si môžete zobraziť vo
všetkých bankomatoch Tatra banky naďa-
lej bez poplatku. Tiež vám ho po overení
povedia v ktorejkoľvek pobočke a cez
kontaktné centrum diAloG live.

v účtoch s balíkom služieb máte neobme-
dzený počet výberov hotovosti z bankoma-
tov Tatra banky. S účtom Tatra personalTB

máte aj neobmedzený počet výberov ho-
tovosti z bankomatov skupiny raiffeisen
Bank international AG a 1 výber hotovosti
z bankomatov iných bánk v Sr. naviac,
platba kartou v zahraničí je v rámci účtov
s balíkom služieb (napr. účet Tatra perso-
nalTB) rovnako bez poplatku. 

Spracovanie platby kartou máte naďalej
bezplatne v rámci účtov s balíkom služieb
(napr. účet Tatra personalTB).

zostatok na účte si môžete zobraziť vo
všetkých bankomatoch Tatra banky naďa-
lej bez poplatku. Tiež vám ho po overení
povedia v ktorejkoľvek pobočke a cez
kontaktné centrum diAloG live.

Typ zmeny
AkTuálne znenie 

od 31. 3. 2020
pôvodné znenie Tipy pre klienTov



v účtoch s balíkom služieb máte neobme-
dzený počet výberov hotovosti z bankoma-
tov Tatra banky. S účtom Tatra personalTB

máte aj neobmedzený počet výberov ho-
tovosti z bankomatov skupiny raiffeisen
Bank international AG a 1 výber hotovosti
z bankomatov iných bánk v Sr. naviac,
platba kartou v zahraničí je v rámci účtov
s balíkom služieb (napr. účet Tatra perso-
nalTB) rovnako bez poplatku.

Spracovanie platby kartou máte naďalej
bezplatne v rámci účtov s balíkom služieb
(napr. účet Tatra personalTB).

nastavte si bezplatne elektronický výpis 
ku kreditnej karte. zmenu vybavíte v po-
bočke alebo telefonicky prostredníctvom
kontaktného centra diAloG live na čísle
*1100.

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zrušenie služby

Typ zmeny

karty masterCard
° výber hotovosti

- z bankomatu iných bánk v Sr a v za-
hraničí 3 eur

karty masterCard
poplatok za spracovanie platby 
kartou 0,20 eur

karty masterCard
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné 
hry 3,50 eur

karty visa
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné 
hry 3,50 eur

karty visa
mesačný poplatok za zasielanie papiero-
vých výpisov z kartového účtu 
poštou 2 eur

+ poštovné/kus

karty visa
platobný príkaz z kreditnej karty 5 eur

AkTuálne znenie 
od 31. 3. 2020

karty masterCard
° výber hotovosti

- z bankomatu iných bánk v Sr a v za-
hraničí 2 eur

karty masterCard
poplatok za spracovanie platby 
kartou 0,18 eur

karty masterCard
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné 
hry 3 eur

karty visa
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné 
hry 3 eur

karty visa
mesačný poplatok za zasielanie papiero-
vých výpisov z kartového účtu 
poštou 0,50 eur

+ poštovné/kus

karty visa
platobný príkaz z kreditnej karty 3 eur

poplatok za dočasné navýšenie celko-
vého úverového rámca na kreditnej karte
prostredníctvom služby 
overlimit 50 eur

pôvodné znenie Tipy pre klienTov



nastavte si bezplatne elektronický výpis 
ku kreditnej karte. zmenu vybavíte v po-
bočke alebo telefonicky prostredníctvom
kontaktného centra diAloG live na čísle
*1100.

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zvýšenie poplatku

zrušenie služby

Typ zmeny

karta visa platinum
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné 
hry 3,50 eur

karta visa platinum
mesačný poplatok za zasielanie papiero-
vých výpisov z kartového účtu 
poštou 2 eur

+ poštovné/kus

karta visa platinum
platobný príkaz z kreditnej karty 5 eur

AkTuálne znenie 
od 31. 3. 2020

karta visa platinum
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné 
hry 3 eur

karta visa platinum
mesačný poplatok za zasielanie papiero-
vých výpisov z kartového účtu 
poštou 0,50 eur

+ poštovné/kus

karta visa platinum
platobný príkaz z kreditnej karty 3 eur

poplatok za dočasné navýšenie celko-
vého úverového rámca na kreditnej karte
prostredníctvom služby 
overlimit 50 eur

pôvodné znenie Tipy pre klienTov



Bezúčelový úverTB / refinančný úverTB

poplatok za zmenu 
splácania úveru2 40 eur

2 v prípade, ak zmena nebude zrealizo-
vaná, poplatok bude vrátený

zvýšenie poplatku + terminologická úprava
+ doplnenie vysvetlivky

nový poplatok

nový poplatok

V. Úvery

Bezúčelový úverTB / refinančný úverTB

poplatok za zmenu úveru2,6 50 eur

2 v prípade, ak zmena nebude zrealizo-
vaná, poplatok bude vrátený

6 platí pre zmenu dňa splátky, zníženie
úrokovej sadzby

Americká hypotékaTB

doručenie návrhu na vklad zmluvy 
o záložnom práve k nehnuteľnosti 
na príslušný 
okresný úrad + 30 eur/jedna zmluva

HypotékaTB

doručenie návrhu na vklad zmluvy 
o záložnom  práve k nehnuteľnosti 
na príslušný 
okresný úrad + 30 eur/jedna zmluva

výška poplatku zohľadňuje náklady banky
spojené s vykonaním zmeny na úvere. 

návrh na vklad zmluvy o záložnom práve
k nehnuteľnosti môžete na kataster za-
niesť sami bez poplatku, alebo využiť našu
službu, pri ktorej zmluvy zanesieme za
vás.

návrh na vklad zmluvy o záložnom práve
k nehnuteľnosti môžete na kataster za-
niesť sami bez poplatku, alebo využiť našu
službu, pri ktorej zmluvy zanesieme za
vás.

Typ zmeny
AkTuálne znenie 

od 31. 3. 2020
pôvodné znenie

dôvody ÚprAvy/
Tipy pre klienTov



karty visa electron
• mobilné platby

kreditné karty
• karta visa virtuálna
• karta mercedesCard

zrušenie produktov

VII. Sadzobník existujúcich produktov a služieb, ktoré v súčasnosti Tatra banka nepredáva

z dôvodu zrušenia uvedených produktov
sa odstraňujú zo Sadzobníka všetky pop -
latky, ktoré s nimi súvisia.

Typ zmeny
AkTuálne znenie 

od 31. 3. 2020
pôvodné znenie Tipy pre klienTov



19. A. zľava z poplatku za vedenie účtu
s balíkom služieb Tatra personalTB

vo výške 100% sa poskytne:
- deťom vo veku od 0 rokov do do-

vŕšenia 15. roku

19. B. zľava z poplatku za vedenie účtu
s balíkom služieb Tatra personalTB

vo výške 50% sa poskytne:
- klientom, ak v sledovanom období 

(v zmysle bodu 20. tohto článku)
zrealizovali aspoň sedem transakcií
prostredníctvom nasledujúcich ino-
vácií Tatra banky: mobilná aplikácia
Tatra banka, viAmo, Bezkon-
taktné mobilné platbyTB. zľavu
poskytne banka z poplatku za ve-
denie účtu s balíkom služieb klienta
využívajúceho inovácie, t. j. aj v prí-
pade, že tieto inovácie bude využí-
vať ako disponent na účte iného
klienta. za transakciu sa pritom ne-
považuje platba vykonaná medzi
účtami rovnakého majiteľa

zmena kritérií pri poskytnutí zľavy

zmena kritérií pri poskytnutí zľavy

VIII. Zásady spoplatňovania

19. A. zľava z poplatku za vedenie účtu s
balíkom služieb Tatra personalTB vo
výške 100% sa poskytne:
- deťom vo veku od 0 rokov do do-

vŕšenia 15. roku, ak má v banke
otvorený bežný účet s balíkom
služieb Tatra PersonalTB záro-
veň aj zákonný zástupca maji-
teľa tohto bežného účtu

19. B. zľava z poplatku za vedenie účtu
s balíkom služieb Tatra personalTB

vo výške 50% sa poskytne:
- klientom, ak v sledovanom ob-

dobí (v zmysle bodu 20. tohto
článku) zrealizovali aspoň sedem
transakcií prostredníctvom nasle-
dujúcich inovácií Tatra banky: mo-
bilná aplikácia Tatra banka,
viAmo, platba na internete
s využitím jednorázového čísla
karty, vygenerovaného v apli-
kácii MobilePayTB. zľavu po-
skytne banka z poplatku za
vedenie účtu s balíkom služieb
klienta využívajúceho inovácie, 
t. j. aj v prípade, že tieto inovácie
bude využívať ako disponent na
účte iného klienta. za transakciu
sa pritom nepovažuje platba vyko-

detský účet je naďalej bez poplatku, ak
má otvorený účet zároveň zákonný zá-
stupca dieťaťa.
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doplnenie textácie

Typ zmeny

naná medzi účtami rovnakého
majiteľa

21.poplatok za zadanie, zmenu a zruše-
nie trvalého príkazu alebo SepA in-
kasa je splatný v deň vykonania úkonu
a poplatok za realizáciu SepA inkasa
je splatný k ultimu mesiaca.

AkTuálne znenie 
od 31. 3. 2020

21. poplatok za zmenu a zrušenie trvalého
príkazu alebo SepA inkasa je splatný
v deň vykonania úkonu a poplatok za
realizáciu SepA inkasa je splatný
k ultimu mesiaca.
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