
VEREJNÝ PRÍSĽUB 
 

podľa ustanovenia § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 
36 291 111, DIČ: 2022165222, IČ DPH: SK7020000944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 3857/B, (ďalej len „DDS Tatra banky") sa týmto 
 
verejným vyhlásením zaväzuje, 
 
že vyplatí účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“)  bonus vo forme príspevku 
zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „bonus“) za predpokladu súčasného splnenia 
nasledovných podmienok: 
 
A/ Podmienky vzniku nároku na priznanie bonusu: 

1) Účastník, ktorý nemá uzatvorenú žiadnu účastnícku zmluvu s DDS Tatra banky alebo účastník, ktorý má 
uzatvorenú takú účastnícku zmluvu s DDS Tatra banky, na základe ktorej aktuálne poberá dávku 
doplnkového dôchodkového sporenia, uzatvorí účastnícku zmluvu s DDS Tatra banky prostredníctvom 
Internet bankingu TB a/alebo mobilnej aplikácie Tatra banky v období od 1.3.2023 (vrátane) do 30.4.2023 
(vrátane).  
 

2) Účastnícka zmluva podľa bodu 1) písm. A) nie je uzatvorená v súvislosti s prestupom účastníka 
z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou 
spoločnosťou do príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného DDS Tatra banky. 
 

3) Suma všetkých pripísaných príspevkov na osobnom účte účastníka zriadeného na základe účastníckej 

zmluvy uzatvorenej podľa bodu 1) písm. A) bude v Deň vyhodnocovania minimálne 100 Eur.  

 
B/ Výška bonusu: 

DDS Tatra banky vyplatí účastníkovi bonus vo výške 1% zo sumy všetkých pripísaných príspevkov na 
osobnom účte ku Dňu vyhodnocovania.  
Ak bude suma príspevkov účastníka a zamestnávateľa v období od 1.5.2023 do 30.4.2024 priemerne vo 
výške min. 50 Eur mesačne, DDS Tatra banky vyplatí navyše dodatočný bonus vo výške 1% zo sumy 
všetkých pripísaných príspevkov na osobnom účte ku Dňu vyhodnocovania.  Maximálna výška 
vyplateného bonusu je 200 Eur. 
 

C/Deň vyhodnocovania: 
1) Deň vyhodnocovania bude 30.4.2024. 

  
D/ Spôsob vyplatenia bonusu: 

1) DDS Tatra banky vyplatí účastníkovi priznaný bonus v priebehu mesiaca máj 2024. Bonus bude pripísaný 
na osobný účet účastníka ako príspevok účastníka. Účastník je povinný udeliť DDS Tatra banky súhlas 
s takýmto pripísaním. 

 
DDS Tatra banky je oprávnená meniť alebo odvolať tento verejný prísľub. Zmena alebo odvolanie verejného 
prísľubu je účinné dňom zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle DDS Tatra banky.  

 

S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos 
doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového 
fondu v budúcnosti.  

           V Bratislave dňa 23.2.2023 
 

 

 
 

 

                            Mgr. Marek Prokopec                                       Ing. Martin Ďuriančik 

            predseda predstavenstva DDS Tatra banky              podpredseda predstavenstva DDS Tatra banky

  


