
Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. zo dňa 31. 12. 2018 sa v časti poplatky za služby pre právnické alebo fyzické
osoby – podnikateľov dopĺňa nasledovne:

A) Článok I. Depozitné produkty v časti Účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB

sa dopĺňa ďalší bod, ktorý je zahrnutý v cene balíka služieb Tatra BusinessTB:

• vydanie jednej novej firemnej kreditnej karty na prvých 6 mesiacov bez poplatku, 

B) Článok I. Depozitné produkty sa dopĺňa nasledovným znením:

Účet s balíkom služieb Živnostenský účetTB 0 EUR/mesiac*

V cene balíka služieb Živnostenský účetTB je zahrnuté: 
• vedenie bežného účtu v mene EUR bez minimálneho zostatku,

• elektronický výpis z účtu raz mesačne,

• neobmedzené množstvo elektronických výpisov na e-mailovú adresu,

• jedna debetná karta Visa Electron bez poistenia,

• služby poskytované prostredníctvom elektronických komunikačných médií1 a MultiCashu2,

• neobmedzené množstvo e-mailov a PUSH notifikácií mobilnej aplikácie, 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 zariadenia)3,

• 20 automatizovaných transakcií4,

• 2 výbery hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR a bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,

• vydanie jednej novej firemnej kreditnej karty na prvých 6 mesiacov bez poplatku,

• voliteľné prečerpanie.

Účet s balíkom služieb Živnostenský účetTB je určený pre malých a stredných podnikateľov, ktorých banka vyhod-
notí na základe ekonomických kritérií určených bankou, najmä pre klientov s ročným obratom do 3,3 mil. Eur, resp.
s úverovou angažovanosťou do 1 mil. Eur.

Účet s balíkom služieb Živnostenský účetTB je určený výlučne pre klientov, ktorý si zriadia Živnostenský účetTB od
1. 11. 2019 (nevzťahuje sa na zmenu balíka služieb v zmysle článku VIII. bod 16).

* Výška poplatku platí počas obdobia prvých 12 mesiacov od otvorenia účtu. V ďalšom období zostáva výška poplat-
ku zachovaná pri splnení podmienky, že suma peňažných prostriedkov bezhotovostne pripísaných na Živnosten-
skom účteTB je vo výške minimálne 500,- Eur za sledované obdobie. Pri nesplnení uvedenej podmienky je výška
poplatku za účet s balíkom služieb Živnostenský účetTB 7 Eur/mesačne.
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1 Internet bankingTB, Internet bankingTB pre mobilné zariadenia, DIALOG Live
2 nevzťahuje sa na inštalačný a ročný poplatok
3 správa cez Internet bankingTB pre mobilné zariadenia platí iba pre trvalé príkazy
4 Medzi automatizované transakcie patria:

a. prijaté platby,
b. SEPA platby cez Internet bankingTB, Internet bankingTB pre mobilné zariadenia, MultiCash, 

Business BankingTB a SWIFT,
c. prevody – cash pooling,
d. platby trvalým príkazom alebo inkasným spôsobom,
e. platby platobnou kartou,
f. automatické splátky kreditnej karty,
g. platby v CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika zrealizovaných prostredníctvom 

Internet bankinguTB, Business BankinguTB a cez MultiCash. 

C) Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s. zo dňa 31. 12. 2018 
nadobúda účinnosť dňa 1. 11. 2019
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