
Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. zo dňa 31. 3. 2020 sa v časti poplatky za služby pre právnické alebo fyzické
osoby podnikateľov mení nasledovne:

A) Článok I. Depozitné produkty v časti Účet s balíkom služieb – Živnostenský účet
sa služby zahrnuté do ceny balíka dopĺňajú o nasledujúce služby:

• neobmedzený počet automatizovaných transakcií³,

• neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatov Tatra banky v SR a bankomatov skupiny Raiffeisen Bank
International AG.

³ Medzi automatizované transakcie patria:
a. prijaté platby, 
b. SEPA platby v rámci EÚ a EHP cez Internet bankingTB a Internet bankingTB pre mobilné zariadenia, MultiCash,

Bussiness bankingTB a SWIFT,
c. platby – cash pooling,
d. platby trvalým príkazom alebo inkasným spôsobom, 
e. platby platobnou kartou, 
f. automatické splátky kreditnej karty, 
platby v CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika zrealizovaných prostredníctvom 
Internet bankinguTB, Bussiness bankinguTB a cez MultiCash.

B) Článok I. Depozitné produkty v časti Bežné účty v EUR a cudzích menách písme-
no a) v časti: „poplatok za vedenie účtu s nadlimitným kreditným zostatkom“ sa
mení výška poplatku a limit takto:

• poplatok za vedenie účtu s nadlimitným kreditným zostatkom 0,40 % p.a. nad 3 mil. EUR2

2 poplatok banka vypočíta za dni, na konci ktorých súčet zostatkov klienta na všetkých bežných účtoch v mene
EUR prevyšuje sumu 3 mil. EUR, pričom poplatok bude vypočítaný zo sumy rozdielu medzi celkovým zostatkom
na všetkých účtoch klienta v mene EUR a sumou 3 mil. EUR; poplatok bude zúčtovaný na konci kalendárneho
mesiaca a rozpočítaný pomerne zo všetkých účtov klienta v EUR podľa ich denných zostatkov a uplatnený vždy
k príslušnému účtu, pričom banka si vyhradzuje právo zúčtovať poplatok aj z iného účtu, ak na príslušnom účte
nebude dostatočné množstvo peňažných prostriedkov 

C) Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky za služby
pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov zo dňa 31. 3. 2020,
nadobúda platnosť jeho zverejnením a účinnosť od 31. 10. 2020.

Dodatok č. 1
k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s. časť poplatky za služby pre právnické
osoby alebo fyzické osoby podnikateľov zo dňa 31. 3. 2020


