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I. Depozitné produkty

• 1 debetná karta visa/visa electron

• Sporenie k účtu a služby spojené
s jeho využívaním (t. j. zaúčtovanie
všetkých pohybov na Sporiacom
účte4 a služby poskytované prostred-
níctvom elektronických komunikač-
ných médií³)

4 okrem prevodov z bežného účtu na
Sporenie k účtu prostredníctvom pre-
vodného príkazu v pobočke alebo cez
DiAloG live

• 1 debetná karta visa electron

• Sporiaci systém a služby spojené
s jeho využívaním (t. j. zaúčtovanie 
všetkých pohybov na Sporiacom sys-
téme4 a služby poskytované prostred -
níctvom elektronických komunikačných
médií³)

4 okrem prevodov z bežného účtu na
Sporiaci systém prostredníctvom pre-
vodného príkazu v pobočke alebo cez
DiAloG live

ukončenie podpory značky visa electron
spoločnosťou visa
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IV. Platobné karty

Debetné karty
visa/visa electron

Kreditné karty
visa

mastercard

visa platinum

Debetné
Karty visa electron

Kreditné
Karty visa

Karty mastercard

Karty visa platinum

úprava názvu;
ukončenie podpory značky visa electron
spoločnosťou visa
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8. B-mailom sa rozumejú upozorňujúce
správy pre klienta s informáciou o pla-
tobných operáciách na bežnom účte,
Sporiacom systéme alebo na karto-
vom účte odosielané bankou v čase ich 
vykonania formou SmS správ, puSH
notifikácií v mobilnej aplikácií, pro stred -
níctvom ktorej klient využíva službu 
internet bankinguTB pre mobilné zaria-
denia, alebo formou e-mailu, ktoré
banka posiela nad rámec štandardne
dohodnutého informovania klienta pro-
stredníctvom výpisu z tohto účtu a pre-
hľadu platobných operácií v prostredí
služieb elektronických komunikačných
médií. B-mail a kritériá odosielania 
b-mailu stanovuje resp. mení klient
a oprávnená osoba v internet bankin-
guTB alebo v mobilnej aplikácií, pro-
stredníctvom ktorej klient alebo
oprávnená osoba využívajú službu in-
ternet bankinguTB pre mobilné zariade-
nia, banka nezasiela b-mail pri
platobných operáciách, pri ktorých
sama v čase vykonania platobnej ope-
rácie nemá od iných poskytovateľov
platobných služieb dostatok informácií
o jej vykonaní (napr. platobná operácia
vykonaná platobnou, teda debetnou
kartou alebo kreditnou kartou, ktorej
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VIII. Zásady spoplatňovania

8. B-mailom sa rozumejú upozorňujúce
správy pre klienta s informáciou o pla-
tobných operáciách na bežnom účte,
Sporení k účtu alebo na kartovom účte
odosielané bankou v čase ich vykona-
nia formou SmS správ, puSH notifikácií
v mobilnej aplikácií, prostredníctvom
ktorej klient využíva službu internet ban-
kinguTB pre mobilné zariadenia, alebo
formou e-mailu, ktoré banka posiela
nad rámec štandardne dohodnutého
informovania klienta prostredníctvom
výpisu z tohto účtu a prehľadu platob-
ných operácií v prostredí služieb elek-
tronických komunikačných médií.
B-mail a kritériá odosielania b-mailu sta-
novuje resp. mení klient a oprávnená
osoba v internet bankinguTB alebo
v mobilnej aplikácií, prostredníctvom
ktorej klient alebo oprávnená osoba vy-
užívajú službu internet bankinguTB pre
mobilné zariadenia, banka nezasiela 
b-mail pri platobných operáciách, pri
ktorých sama v čase vykonania platob-
nej operácie nemá od iných poskytova-
teľov platobných služieb dostatok
informácií o jej vykonaní (napr. platobná
operácia vykonaná platobnou, teda de-
betnou kartou alebo kreditnou kartou,
ktorej nepredchádzala online autorizá-

úprava názvu

Typ zmeny znenie oD 14. 12. 2020 pôvoDné znenie Doplňujúce informácie 



úprava názvuterminologická úprava

Typ zmeny

cia platobnej operácie zo strany banky
a pod.).

15. v balíku služieb Tatra personalTB sú za-
hrnuté nasledovné služby spojené
s využívaním Sporenia k účtu: zaúč-
tovanie všetkých pohybov na Sporia-
com účte, odoslané a prijaté platby
na bežnom účte v spojení so Spore-
ním k účtu (okrem prevodov pro-
stredníctvom prevodného príkazu
podaného na pobočke alebo cez 
DiAloG live), služby poskytované
prostredníctvom elektronických ko-
munikačných médií (internet ban-
kingTB, internet bankingTB pre mobilné
zariadenia, DiAloG live).

znenie oD 14. 12. 2020

nepredchádzala online autorizácia pla-
tobnej operácie zo strany banky 
a pod.).

15. v balíku služieb Tatra personalTB sú za-
hrnuté nasledovné služby spojené
s využívaním Sporiaceho systému:
zaúčtovanie všetkých pohybov na
Sporiacom systéme, odoslané a pri-
jaté platby na bežnom účte v spojení
so Sporiacim systémom (okrem pre-
vodov prostredníctvom prevodného
príkazu podaného na pobočke alebo
cez DiAloG live), služby poskyto-
vané prostredníctvom elektronických
komunikačných médií (internet ban-
kingTB, internet bankingTB pre mobilné
zariadenia, DiAloG live).
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