I. Depozitné produkty
typ zmeny

zmena služieb zahrnutých v balíku služieb
Tatra PersonaltB

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018
v cene balíka služieb Tatra PersonaltB je
zahrnuté:
• vedenie bežného účtu v mene eur bez
minimálneho zostatku,
• elektronické výpisy z účtu v neobmedzenom množstve a vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu,
• 1 debetná karta visa electron,
• debetná karta na mobilné platby bez poistenia1,
• neobmedzený počet zmien pin kódu
cez bankomat,
• neobmedzený počet automatizovaných
transakcií mesačne, vrátane platieb kartou, výberov hotovosti z bankomatov
tatra banky a výberov hotovosti z bankomatov skupiny raiffeisen Bank international aG2,
• neobmedzený počet výberov hotovosti
z bankomatov tatra banky mobilom,
• 1 výber hotovosti z bankomatov
iných bánk v SR,
• neobmedzený počet výberov hotovosti
v cudzej mene na pobočke,
• poskytnutie voliteľného prečerpania na
účte3,
• služby poskytované prostredníctvom
elektronických komunikačných médií4,
• neobmedzené množstvo e-mailov
a PUSH notifikácií mobilnej aplikácie,

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

v cene balíka služieb Tatra PersonaltB je
zahrnuté:
• vedenie bežného účtu v mene eur bez
minimálneho zostatku,
• elektronické výpisy z účtu v neobmedzenom množstve a vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu,
• 1 debetná karta visa electron,
• debetná karta na mobilné platby bez poistenia1,
• neobmedzený počet zmien pin kódu
cez bankomat,
• neobmedzený počet automatizovaných
transakcií mesačne, vrátane platieb kartou, výberov hotovosti z bankomatov
tatra banky a výberov hotovosti z bankomatov skupiny raiffeisen Bank international aG2,
• neobmedzený počet výberov hotovosti
z bankomatov tatra banky mobilom,
• neobmedzený počet výberov hotovosti
v cudzej mene na pobočke,
• poskytnutie voliteľného prečerpania na
účte3,
• služby poskytované prostredníctvom
elektronických komunikačných médií4,
• neobmedzené množstvo e-mailov
a vybraných typov SMS správ v rámci služby b-mail,

zvýšenie prevádzových nákladov, vo
vzťahu k výberu hotovosti z bankomatov
iných bánk v Sr ide o zmenu v prospech
klienta

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

typ zmeny

prostredníctvom ktorej klient využíva
službu Internet bankingTB pre mobilné zariadenia, v rámci b-mail,
• správa trvalých platobných príkazov
a Sepa inkás prostredníctvom elektronických komunikačných médií (Internet
bankingtB a Internet bankingtB pre mobilné zariadenia5),
• Sporiaci systém a služby spojené s jeho
využívaním (t. j. zaúčtovanie všetkých
pohybov na Sporiacom systéme6
a služby poskytované prostredníctvom
elektronických komunikačných médií4)
na požiadanie klienta
druhý a ďalšie výbery hotovosti z bankomatov iných bánk v Sr a výbery hotovosti z bankomatov v zahraničí a platby
kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné
hry sú spoplatňované v zmysle základného Sadzobníka poplatkov
3 po splnení kritérií stanovených bankou
4 Internet bankingtB, Internet bankingtB
pre mobilné zariadenia, DIALOG live,
VIAMO
5 platí pre správu trvalých platobných príkazov
6 okrem prevodov z bežného účtu na Sporiaci systém prostredníctvom prevodného príkazu v pobočke alebo cez
DIALOG live
1
2

pôvoDné znenie

• správa trvalých platobných príkazov
a Sepa inkás prostredníctvom elektronických komunikačných médií (Internet
bankingtB a Internet bankingtB pre mobilné zariadenia5),
• Sporiaci systém a služby spojené s jeho
využívaním (t. j. zaúčtovanie všetkých
pohybov na Sporiacom systéme6
a služby poskytované prostredníctvom
elektronických komunikačných médií4)
na požiadanie klienta
výbery hotovosti z bankomatov iných
bánk v Sr a z bankomatov v zahraničí
a platby kartou za stávkovanie, lotériu
a hazardné hry sú spoplatňované v zmysle základného Sadzobníka poplatkov
3 po splnení kritérií stanovených bankou
4 Internet bankingtB, Internet bankingtB
pre mobilné zariadenia, DIALOG live,
VIAMO
5 platí pre správu trvalých platobných príkazov
6 okrem prevodov z bežného účtu na Sporiaci systém prostredníctvom prevodného príkazu v pobočke alebo cez
DIALOG live
1
2

DôvoD úpravy

II. Platobné služby
aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

zvýšenie poplatku

vklad hotovosti na účet treťou osobou:
3 eur

vklad hotovosti na účet treťou osobou:
1,50 eur

zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou
pobočkovej siete, vrátane prevádzkových
nákladov súvisiacich s manipuláciou s hotovosťou

zvýšenie poplatku

výber hotovosti: 4 eur

výber hotovosti: 3 eur

zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou
pobočkovej siete, vrátane prevádzkových
nákladov súvisiacich s manipuláciou s hotovosťou

zvýšenie poplatku

Bezhotovostné operácie:
a) SEPA platba a SEPA inkaso:
Spracovanie platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na
úhradu a prostredníctvom kontaktného
centra DIALOG live: 3 eur

Bezhotovostné operácie:
a) SEPA platba a SEPA inkaso:
Spracovanie platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na
úhradu a prostredníctvom kontaktného
centra DIALOG Live: 1,50 eur

zvýšenie prevádzkových nákladov banky,
vrátane prevádzky pobočkovej siete

zvýšenie poplatku

Bezhotovostné operácie:
a) SEPA platba a SEPA inkaso:
Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie
vrátenia platby zaslanej do inej Sr banky:
10 eur

Bezhotovostné operácie:
a) SEPA platba a SEPA inkaso:
Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie
vrátenia platby zaslanej do inej Sr banky:
5 eur

zvýšenie prevádzkových nákladov banky

zvýšenie poplatku

Bezhotovostné operácie:
b) Cezhraničná platba:
platby v mene Czk v prospech klientov
raiffeisenbank Česká republika
v pobočke: 3 eur

Bezhotovostné operácie:
b) Cezhraničná platba:
platby v mene Czk v prospech klientov
raiffeisenbank Česká republika
v pobočke: 1,50 eur

zvýšenie prevádzkových nákladov banky,
vrátane prevádzky pobočkovej siete

typ zmeny

III. Elektronické bankovníctvo
aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

typ zmeny

zmena poplatku

b-mail2 k účtu:
1 eur
/jedno tel. číslo/sledované obdobie
2

v prípade odoslania aspoň jednej správy
formou SmS za dané sledované obdobie

pôvoDné znenie

b-mail2:

2

0,30 eur
/jedna e-mailová adresa
alebo jedno tel. číslo/mesiac

DôvoD úpravy

zvýšenie prevádzkových nákladov banky

v prípade odoslania aspoň jednej správy
na formulár za dané spoplatňovacie obdobie

IV. Platobné karty
typ zmeny

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

vyňatie poplatku

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

karty visa electron, karty masterCard,
karty visa, karta visa platinum:
Cestovné poistenie k súkromnej
platobnej karte1:
30 eur/rok

Cena poistenia nie je poplatkom banky
a jeho výška sa uvádza v osobitnej poistnej zmluve s poisťovňou

1

zvýšenie poplatku

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

v cene poistenia je zahrnuté poistenie
manžela/manželky, druha/družky, držiteľa karty do 65 r. a detí držiteľa karty do
18 r., ak cestujú spolu s držiteľom karty

karty visa electron, karty masterCard,
karty visa, karta visa platinum:
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné
hry:
2,50 eur

zvýšenie prevádzkových nákladov banky

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

zvýšenie poplatku

karty visa electron, karty masterCard,
karty visa:
vydanie náhradného pin kódu: 10 eur

karty visa electron, karty masterCard,
karty visa:
vydanie náhradného pin kódu:
5 eur

zvýšenie prevádzkových nákladov banky

zavedenie poplatku

karty visa, karta visa platinum:
mesačný poplatok za zasielanie
papierových výpisov z kartového účtu
poštou:
0,50 eur + poštovné/kus

zvýšenie poplatku

karty visa, karta visa platinum:
platobný príkaz z kreditnej karty: 3 eur

typ zmeny

zavedenie poplatku

karty visa, karta visa platinum:
poplatok za dočasné navýšenie
celkového úverového rámca
na kreditnej karte prostredníctvom
služby overlimit:
50 eur

zvýšenie prevádzkových nákladov banky

karty visa, karta visa platinum:
platobný príkaz z kreditnej karty

zvýšenie nákladov na vývoj a prevádzku
1 eur
zvýšenie prevádzkových nákladov banky

V. Úvery
typ zmeny

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

terminologická úprava

Bezúčelový úvertB / refinančný úvertB

Bezúčelový úvertB bez zabezpečenia

terminologická úprava bez obsahovej
zmeny

terminologická úprava

Bezúčelový úvertB / refinančný úvertB:
poplatok za úver1
1 nevzťahuje sa na refinančný úvertB

Bezúčelový úvertB bez zabezpečenia:
poplatok za úver

terminologická úprava bez obsahovej
zmeny

zvýšenie poplatku

Americká hypotékatB, HypotékatB:
ohodnotenie bytu:
+ 150 eur
/jedna nehnuteľnosť

Americká hypotékatB, HypotékatB:
ohodnotenie bytu:
+ 100 eur
/jedna nehnuteľnosť

zvýšenie nákladov banky súvisiace so zabezpečením ohodnotenia pre klienta

terminologická úprava

HypotékatB:
predčasné splatenie úveru na bývanie,
resp. jeho časti2,5,6
5 bez povinnosti zaplatiť náklady v prípade
podania žiadosti najneskôr v posledný
deň lehoty uvedenej v oznámení nových
podmienok úveru v súvislosti s uplynutím
obdobia fixácie, ďalej v prípade, ak
mimoriadna splátka v lehote jedného
mesiaca pred výročím uzatvorenia úverovej zmluvy nepresiahne 20 % istiny
úveru.

HypotékatB:
predčasné splatenie úveru na bývanie,
resp. jeho časti2,5,6
5 bez povinnosti zaplatiť náklady v prípade
podania žiadosti najneskôr v posledný
deň lehoty uvedenej v oznámení nových
podmienok úveru v súvislosti s uplynutím
obdobia fixácie, ďalej v prípade, ak
mimoriadna splátka v lehote jedného
mesiaca pred výročím uzatvorenia úverovej zmluvy nepresiahne 20 % istiny
úveru, ako i v prípade prvej mimoriadnej
splátky pre mladého poberateľa HypotékatB so štátnym príspevkom pre mladých

terminologická úprava z dôvodu ukončenia poskytovania HypotékytB so štátnym
príspevkom pre mladých a Hypotekárneho úveru

VII. Sadzobník existujúcich produktov a služieb, ktoré v súčasnosti Tatra banka nepredáva
aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

typ zmeny

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

presun produktov z časti v. do časti vii.

vii. Sadzobník existujúcich produktov
a služieb, ktoré v súčasnosti tatra banka
nepredáva
HypotékatB so štátnym príspevkom pre
mladých/Hypotekárny úver

v. úvery
HypotékatB so štátnym príspevkom pre
mladých/Hypotekárny úver

presun produktov HypotékatB so štátnym
príspevkom pre mladých a Hypotekárny
úver z časti v. úvery do časti vii. Sadzobník existujúcich produktov a služieb, ktoré
v súčasnosti tatra banka nepredáva

zvýšenie poplatku

HypotékatB so štátnym príspevkom pre
mladých/Hypotekárny úver:
ohodnotenie bytu:
+ 150 eur
/jedna nehnuteľnosť

HypotékatB so štátnym príspevkom pre
mladých/Hypotekárny úver:
ohodnotenie bytu:
+100 eur
/jedna nehnuteľnosť

zvýšenie nákladov banky súvisiace so zabezpečením ohodnotenia pre klienta

zrušenie služby

Bezúčelový úvertB zabezpečený finančnými prostriedkami/Bezúčelový úvertB
Garant:
40 eur
• poplatok za zmenu1,2

Bezúčelový úvertB zabezpečený finančnými prostriedkami/Bezúčelový úvertB
Garant:
• poplatok za zmenu1,2
40 eur

zrušenie poskytovania služby zmena
výšky úveru

2

zmenu splácania úveru, zmenu zabezpečenia"

zvýšenie poplatku

karta visa virtuálna, karta mercedesCard:
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné
hry:
3 eur

zavedenie poplatku

karta visa virtuálna, karta mercedesCard:
mesačný poplatok za zasielanie
papierových výpisov z kartového
účtu poštou:
0,50 eur
+ poštovné/kus

2

platí pre zmenu výšky úveru, zmenu splácania úveru, zmenu zabezpečenia

karta visa virtuálna, karta mercedesCard:
poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné
hry:
2,50 eur

zvýšenie prevádzkových nákladov banky

zvýšenie prevádzkových nákladov banky

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

pôvoDné znenie

zvýšenie poplatku

karta visa virtuálna, karta mercedesCard:
platobný príkaz z kreditnej karty: 3 eur

karta visa virtuálna, karta mercedesCard:
platobný príkaz z kreditnej karty 1 eur

zavedenie poplatku

karta visa virtuálna, karta mercedesCard:
poplatok za dočasné navýšenie
celkového úverového rámca
na kreditnej karte prostredníctvom
služby overlimit:
50 eur

typ zmeny

vyňatie poplatku

DôvoD úpravy

zvýšenie nákladov na vývoj a prevádzku

zvýšenie prevádzkových nákladov banky

karta mercedesCard:
Cestovné poistenie k súkromnej
platobnej karte1:
30 eur/rok
1 v cene poistenia je zahrnuté poistenie
manžela/manželky, druha/družky, držiteľa karty do 65 r. a detí držiteľa karty do
18 r., ak cestujú spolu s držiteľom karty

Cena poistenia nie je poplatkom banky
a jeho výška sa uvádza v osobitnej poistnej zmluve s poisťovňou

VIII. Zásady spoplatňovania
typ zmeny

terminologická úprava

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018
8. B-mailom sa rozumejú upozorňujúce
správy pre klienta s informáciou o platobných operáciách na bežnom účte, sporiacom účte alebo na kartovom účte
odosielané bankou v čase ich vykonania
formou SmS správ, puSH notifikácií
v mobilnej aplikácií, prostredníctvom ktorej klient využíva službu Internet bankingutB pre mobilné zariadenia, alebo formou
e-mailu, ktoré banka posiela nad rámec
štandardne dohodnutého informovania
klienta prostredníctvom výpisu z tohto
účtu a prehľadu platobných operácií
v prostredí služieb elektronických komunikačných médií. B-mail a kritériá odosielania b-mailu stanovuje resp. mení klient
a oprávnená osoba v Internet bankingutB alebo v mobilnej aplikácií, prostredníctvom ktorej klient alebo oprávnená
osoba využívajú službu Internet bankingutB pre mobilné zariadenia, banka nezasiela b-mail pri platobných operáciách, pri
ktorých sama v čase vykonania platobnej
operácie nemá od iných poskytovateľov
platobných služieb dostatok informácií
o jej vykonaní (napr. platobná operácia
vykonaná platobnou, teda debetnou kartou alebo kreditnou kartou, ktorej nepredchádzala online autorizácia platobnej
operácie zo strany banky a pod.).

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

Definovanie/terminologická úprava

typ zmeny

zmena kritérií pri poskytnutí zľavy

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018

pôvoDné znenie

18. pre účely programu odmeňovaniatB
sú produkty a služby zoradené do nasledujúcich kategórii:
a) poskytnuté úvery na bývanie – HypotékatB a/alebo americká hypotékatB a/alebo Hypotekárny úver
a/alebo HypotékatB so štátnym príspevkom pre mladých – iba ak je
klient žiadateľom o úver
b) poskytnutý Bezúčelový úvertB/refinančný úvertB– iba ak je klient žiadateľom o úver
c) kreditná karta – hlavná kreditná
karta vydaná držiteľovi Cur v aktívnom, resp. blokovanom stave (nepatrí sem zrušená ani exspirovaná
kreditná karta)
d) Doplnkové dôchodkové sporenie
Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti tatra banky, a.s., s pripísaným
príspevkom účastníka a/alebo zamestnávateľa na osobný účet
účastníka v súhrnnej výške aspoň
50 eur v rámci sledovaného obdobia
e) podielové listy podielových fondov
spravovaných správcovskou spoločnosťou tatra asset management, správ. spol., a. s. v súhrnnej
aktuálnej cene minimálne 10.000
eur každý deň počas celého sledovaného obdobia
f) program sporenia/program sporenia pluS do podielových fondov
spravovaných správcovskou spoločnosťou tatra asset management, správ. spol., a. s., s celkovým
súčtom platieb obdržaných v rámci
jednotlivých programov sporenia

17. Banka poskytne v rámci programu
odmeňovaniatB klientovi zľavu na
jeden účet s balíkom služieb Tatra
PersonaltB pri splnení nasledovných
podmienok:
A) 100 % zľavu z ceny účtu s balíkom
služieb Tatra PersonalTB, získajú:
- klienti s vkladmi a úvermi, ak každý
deň počas celého sledovaného
obdobia (v zmysle bodu 19. tohto
článku) bude suma ich vkladov
a nesplatených úverov viac ako
20 000 eur v akejkoľvek mene.
Do vkladov sa započítavajú zostatky finančných prostriedkov na
bežných (vrátane Sporiaceho systému) a termínovaných vkladových
účtoch, i:depositoch, vkladných
knižkách, Garantovaných investíciáchtB, podielových fondoch
správcovskej spoločnosti tatra
asset management, dlhopisoch
emitovaných tatra bankou, a. s., a
vybraných investičných certifikátoch
emitovaných raiffeisen Centrobank
aG, vedených na investičnom účte,
ktorý zriadila a vedie pre klienta
tatra banka, a. s., v rámci Podielového investičného programutB so
životným poistením, DDS.
Do úverov sa započítava výška nesplatenej istiny na jeho HypotéketB,
HypotéketB so štátnym príspevkom
pre mladých, Hypotekárnom úveretB, Bezúčelovom úvere ClassictB,
splátkovom Bezúčelovom úvere
GaranttB, Americkej hypotéketB,
úvere tatra leasingu a čerpaná istina na jeho voliteľnom prečerpaní

DôvoD úpravy

zmena kritérií pri poskytnutí zľavy

typ zmeny

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018
a/alebo programov sporenia pluS
minimálne 50 eur v rámci sledovaného obdobia
g) Cestovné poistenie k platobným
kartám klientov tatra banky od
uniQa poisťovne, a. s.
h) Životné poistenietB – kapitálové životné poistenie sprostredkované
tatra bankou, a.s. od uniQa poisťovne, a. s.
i) poistenie majetku a zodpovednosti
fyzických osôb sprostredkované
tatra bankou, a.s. od uniQa poisťovne, a. s.
j) poistenie splácania hypotéky sprostredkované tatra bankou, a.s. od
uniQa poisťovne, a. s.
k) Cenné papiere emitované tatra
bankou, a. s. a investičné certifikáty
emitované raiffeisen Centrobank
aG konajúcej prostredníctvom svojej pobočky raiffeisen Centrobank
aG Slovak Branch vedené na investičnom účte, ktorý zriadila a vedie
pre klienta tatra banka, a.s.
l) oprávnenie skupiny m (majiteľ
účtu, štatutárny zástupca, splnomocnenec) v podpisovom vzore
k bežnému účtu s balíkom služieb
tatra BusinesstB.
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 dovŕšenia 15. roku
- študentom denného štúdia vo
veku od 15 rokov do dovŕšenia
20. roku

pôvoDné znenie

a kontokorentnom Bezúčelovom
úvere GaranttB a čerpaný úverový
limit na kreditnej karte.
- deti vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku
- študenti denného štúdia vo veku
od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku
- študenti denného štúdia vo veku
od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku
odo dňa, keď bude banke predložené potvrdenie o návšteve školy
nie staršie ako 30 dní, resp. index
s platným zápisom v aktuálnom
školskom roku. potvrdenie o návšteve školy môže klient zaslať zo
svojej e-mailovej adresy na adresu
banky: studenti_potvrdenie@tatrabanka.sk. v prípade študenta dennej formy štúdia v zahraničí banka
môže ako doklad o štúdiu akceptovať aj platné študentské víza, prípadne iné potvrdenie z príslušného
orgánu. Študent, ktorý študuje na
území Českej republiky, môže predložiť banke aj potvrdenie o pridelenom prechodnom pobyte v Českej
republike za účelom štúdia.
B) 50 % zľavu z ceny účtu s balíkom
služieb Tatra PersonalTB získajú:
- klienti využívajúci inovácie, ak v sledovanom období (v zmysle bodu
19. tohto článku) využili aspoň dve
rôzne z nasledujúcich inovácií tatra
banky: mobilnú aplikáciu Tatra
banka, VIAMO, Bezkontaktné
mobilné platbytB, Hlasovú biometriutB alebo Spending reporttB
v Internet bankingutB. Do využívania inovácií sa započítava zrealizo-

DôvoD úpravy

typ zmeny

aktuálne znenie
oD 31. 12. 2018
- študentom denného štúdia vo
veku od 20 rokov do dovŕšenia
26. roku odo dňa, keď bude
banke predložené potvrdenie
o návšteve školy nie staršie ako
30 dní, resp. index s platným zápisom v aktuálnom školskom roku.
potvrdenie o návšteve školy môže
klient zaslať zo svojej e-mailovej
adresy na adresu banky: studenti_potvrdenie@tatrabanka.sk.
v prípade študenta dennej formy
štúdia v zahraničí banka môže ako
doklad o štúdiu akceptovať aj
platné študentské víza, prípadne
iné potvrdenie z príslušného orgánu. Študent, ktorý študuje na
území Českej republiky, môže
predložiť banke aj potvrdenie o pridelenom prechodnom pobyte
v Českej republike za účelom štúdia
- klientom pri využívaní produktov
a služieb z aspoň 3 kategórií uvedených v bode 18.
B. zľava z poplatku za vedenie účtu
s balíkom služieb Tatra PersonaltB
vo výške 50% sa poskytne:
- mladým klientom vo veku od 20
rokov do dovŕšenia 28. roku.
zľavu poskytne banka od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient
stratil nárok na 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom
služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom
bola uzatvorená zmluva o bežnom
účte fyzickej osoby a o poskyto-

pôvoDné znenie

vaná platba cez Internet bankingtB
pre mobilné zariadenia a VIAMO
alebo zúčtovaná bezkontaktná mobilná platba, využitie služby DIALOG
live s overením prostredníctvom
Hlasovej biometrietB, využitie funkcionality Spending reporttB. zľavu
poskytne banka z ceny balíka služieb klienta využívajúceho inovácie,
t. j. aj v prípade, že tieto inovácie
bude využívať ako disponent na
účte iného klienta.
- klienti s oprávnením na úrovni „majiteľ“ k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra BusinesstB
- mladí klienti vo veku od 20 rokov
do dovŕšenia 28. roku. zľavu poskytne banka na obdobie 2 rokov,
a to od kalendárneho mesiaca,
v ktorom klient stratil nárok na
100 % zľavu z ceny balíka poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola uzatvorená
zmluva o bežnom účte fyzickej
osoby a o poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu.
zľavu poskytuje banka v obidvoch
prípadoch maximálne do dovŕšenia
28. roku života klienta
- manželia – klienti, ak každý z manželov má v banke vedený aspoň
jeden bežný účet s balíkom služieb
Tatra PersonaltB.
zľavu banka poskytuje na základe
sobášneho listu, resp. banka môže
podľa vlastného uváženia poskytnúť túto zľavu aj v prípade, že klienti
uzatvorenie a trvanie manželstva
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aktuálne znenie
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vaní ďalších produktov a služieb
k tomuto účtu
- klientom, ak v sledovanom období
(v zmysle bodu 20. tohto článku)
zrealizovali aspoň sedem transakcií prostredníctvom nasledujúcich
inovácií tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, Bezkontaktné mobilné platbytB.
zľavu poskytne 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 vykonaná
medzi účtami rovnakého majiteľa
- klientom pri využívaní produktov
a služieb z 2 kategórií uvedených
v bode 18.
C.percentuálna zľava programu odmeňovaniatB sa uplatňuje na celú
výšku poplatku za účet s balíkom
Tatra PersonaltB, pričom jednotlivé
typy zliav programu odmeňovaniatB
sa môžu navzájom kombinovať maximálne však do výšky 100 % z ceny
balíka služieb. klient stráca nárok na
zľavu z programu odmeňovaniatB
v prípade, že účet bol počas celého
sledovaného obdobia v nepovolenom prečerpaní alebo bol klient
počas celého sledovaného obdobia
v omeškaní so splátkou ktoréhokoľvek úveru poskytnutého bankou.

pôvoDné znenie

preukážu iným hodnoverným spôsobom. zľavu banka poskytuje na
neobmedzené obdobie, až kým
banka hodnoverným spôsobom
nezistí, že deklarovaný vzťah
právne zanikol. v takomto prípade
nárok na túto zľavu zaniká s okamžitou účinnosťou.
18. percentuálna zľava programu odmeňovaniatB sa uplatňuje na celú výšku
poplatku za účet s balíkom Tatra PersonaltB, pričom jednotlivé typy zliav
programu odmeňovaniatB sa môžu
navzájom kombinovať maximálne však
do výšky 100 % z ceny balíka služieb.
klient stráca nárok na zľavu z programu odmeňovaniatB v prípade, že
účet bol počas celého sledovaného
obdobia v nepovolenom prečerpaní
alebo bol klient počas celého sledovaného obdobia v omeškaní so splátkou ktoréhokoľvek úveru poskytnutého
bankou.
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20. Sledovaným obdobím sa považuje
obdobie od posledného dňa predchádzajúceho mesiaca do predposledného dňa aktuálneho mesiaca.
ak však posledný deň v mesiaci pripadne na nedeľu alebo sviatok, sledovaným obdobím sa považuje:
a) pre aktuálny mesiac obdobie od
posledného dňa predchádzajúceho mesiaca do dňa predchádzajúceho predposlednému dňu
aktuálneho mesiaca,
b) pre nasledujúci mesiac obdobie
odo dňa predchádzajúceho poslednému dňu predchádzajúceho
mesiaca do predposledného dňa
tohto mesiaca.

pôvoDné znenie

DôvoD úpravy

19. Sledovaným obdobím pre účely programu odmeňovaniatB sa považuje
obdobie od posledného dňa predchádzajúceho mesiaca do predposledného dňa aktuálneho mesiaca.
ak však posledný deň v mesiaci pripadne na nedeľu alebo sviatok, sledovaným obdobím pre účely programu
odmeňovaniatB sa považuje:
a) pre aktuálny mesiac obdobie od posledného dňa predchádzajúceho
mesiaca do dňa predchádzajúceho
predposlednému dňu aktuálneho
mesiaca,
b) pre nasledujúci mesiac obdobie
odo dňa predchádzajúceho poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca do predposledného dňa tohto
mesiaca.

terminologická úprava bez obsahovej
zmeny

