
Získajte dlhopisy
Tatra banky, a.s. s fixným výnosom

3,20 % ročne

Emitent:     Tatra banka, a.s.

Názov cenného papiera:   Senior dlhopis TB Fix 9/10/2026

ISIN cenného papiera:    SK4000021580

Druh cenného papiera:   nepodriadený a nezabezpečený dlhopis

Menovitá hodnota:     1.000 EUR

Minimálna investícia:     5.000 EUR

Emisný kurz:      100 % menovitej hodnoty

Dátum vydania emisie:   10.10.2022

Dátum splatnosti:    9.10.2026

Ponukové obdobie:     5.9.2022 – 30.9.2022           

Poplatok za obstaranie kúpy:                     0,50 % z objemu obstaraných dlhopisov            

Výnos:                                                             fixná úroková sadzba vo výške 3,20 % p.a.

                                                                        3,065 % p.a. (po započítaní poplatku za obstaranie kúpy) 

Dátumy vyplatenia výnosov:    vždy k 10.10. kalendárneho roka v rokoch 2023 až 2025  

                 a k 9.10. v roku 2026                                  

Zdaňovanie:                                   V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa rezidenta SR

      19 % zrážková daň z výnosu.1

Obchodovateľnosť:    Emitent požiada o prijatie na regulovaný voľný trh 

      Burzy cenných papierov v Bratislave

Účelom emisie Dlhopisov je ich započítanie voči minimálnej požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky. 

Viac informácií o investovaní do dlhopisov Tatra banky, a.s. získate v pobočkách Tatra banky, a.s.,                                             
na internetovej stránke www.tatrabanka.sk alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live.

Aj tento produkt sa vám započítava do Programu odmeňovaniaTB.

1 Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.



Upozornenie marketingového oznámenia

V spojení s verejnou ponukou dlhopisov Tatra banky, a.s. „Senior dlhopis TB Fix 9/10/2026 (ISIN: 
SK4000021580)” (ďalej len ako „Dlhopis“) plánovanou prostredníctvom obchodných miest Tatra banky a.s. 
(ďalej len ako “Banka”) od 5.9.2022 do 30.9.2022, Národná banka Slovenska schválila Základný prospekt 
z 29.4.2022 a jeho Dodatok č. 1 z 24.8.2022, ktoré sú spolu s Konečnými podmienkami a Súhrnom 
emisie bezplatne sprístupnené v slovenskom jazyku v písomnej forme v sídle Banky (na Odbore Treasury) 
a na webovom sídle Banky www.tatrabanka.sk. S ich obsahom je taktiež možné sa bezplatne oboznámiť v 
pobočkách Banky. Schválenie Základného prospektu a jeho dodatkov zo strany Národnej banky Slovenska 
nemožno chápať ako propagáciu cenných papierov ponúkaných alebo prijatých na obchodovanie na 
regulovanom trhu.

Tento dokument slúži len ako základná informácia pre prípadných klientov, ktorí by sa pred svojím rozhodnutím 
investovať do príslušných cenných papierov mali dôkladne oboznámiť so Základným prospektom a Konečnými 
podmienkami vrátane Súhrnu emisie, ktoré opisujú aj rizíká s nimi spojené. Informácie uvedené v tomto 
dokumente majú výhradne informatívny charakter, nepredstavujú investičnú službu investičné poradenstvo, 
ani investičné odporúčanie a ani nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania 
investičných služieb a ani osobné odporúčanie na akékoľvek nakladanie s finančnými nástrojmi. Obsiahnutý 
súbor informácií nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou 
zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom alebo výzvou na upísanie 
finančného nástroja v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody 
alebo jej časti.

Dlhopisy podliehajú investičným rizikám vrátane možnej čiastočnej alebo úplnej straty investovanej sumy. 
Historická výkonnosť ako aj predpokladaná výkonnosť nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti 
alebo výnosov. Trhová cena dlhopisu môže klesnúť ako aj vzrásť. Návratnosť investície nie je zaručená. 

Účelom emisie Dlhopisov je ich započítanie voči minimálnej požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené 
záväzky. Banka sa nezaviazala odkúpiť Dlhopis pred dátumom jeho splatnosti a preto je potrebné počítať aj s 
možnosťou, že takýto Dlhopis nebude možné predať pred jeho splatnosťou a investor ho musí byť pripravený 
držať až do jeho splatnosti. Dlhopisy nie sú depozitným produktom, nie sú kryté fondom ochrany vkladov a 
v prípade problémov emitenta majú niektoré pohľadávky veriteľov ako napríklad vklady alebo kryté dlhopisy 
prednostné postavenie pred pohľadávkami majiteľov ostatných dlhopisov, čo môže mať za následok, že 
takéto Dlhopisy môžu byť predmetom odpisu alebo konverzie na základné imanie. Majitelia Dlhopisov nemajú 
právo započítať svoje pohľadávky z Dlhopisov voči emitentovi a zároveň emitent nemá právo započítať svoje 
pohľadávky voči pohľadávkam majiteľov z Dlhopisov.

Z pohľadu diverzifikácie by nemali investície do nediverzifikovaných finančných nástrojov jedného emitenta, 
akým je aj Dlhopis, prekročiť významnú časť finančného majetku investora.


