
Ako si otvoriť 
Investičné sporenieTB 
cez Internet bankingTB 
Vedeli ste, že si môžete otvoriť nové Investičné sporenieTB bezpečne v 
Internet bankinguTB v pohodlí vášho domova? Všetko si jednoducho ukážeme 
v nasledujúcich krokoch. 
 
 

Podielové fondy 

Najskôr sa prihláste do vášho Internet bankinguTB. Po prihlásení si kliknite 
v ľavom menu na položku Podielové fondy. 
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Pokiaľ by ste mali problém s prihlásením, kontaktujte službu DIALOG Live 
na bezplatnom telefónnom čísle: *1100. 

Chcete postupovať rýchlejšie? 
Cez tento odkaz sa po prihlásení do Internet bankinguTB dostanete hneď 
na prvý krok otvorenia Investičného sporeniaTB. 

 

Začíname 

Pokiaľ u nás ešte nemáte žiadne Investičné sporenieTB alebo 
jednorazovú investíciu, uvidíte obrazovku s výhodami podielových fondov, 
kde kliknete na tlačidlo Začať teraz. 
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Ak ste už u nás investovali, zobrazí sa vám obrazovka s detailom konta, 
na ktorej si otvoríte nové Investičné sporenieTB cez voľbu 
Chcem investovať alebo sporiť v pravom hornom rohu. 

 

 

Výber spôsobu investovania 

Na obrazovke s výberom spôsobu investovania kliknite na tlačidlo 
Chcem sporiť (druhá možnosť slúži na jednorazovú investíciu). 
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Prvý krok 

V prvom kroku si vyberte účel, na ktorý si chcete sporiť, sumu, ktorú si 
chcete mesačne posielať a dobu, počas ktorej chcete nechať zhodnocovať 
vaše peniaze (predvolené parametre sú najčastejšie voľby našich klientov). 

 

Následne kliknite na tlačidlo Pokračovať. 
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Druhý krok výber fondu 

V druhom kroku si vyberte podielový fond, pomocou ktorého si necháte 
zhodnocovať vaše peniaze. 

 
 
Tip pre vás 
Väčšina našich konzervatívnych klientov si najčastejšie 
vyberá Balanced fondTB a dynamickí klienti Globálny akciový fondTB. 

Keď máte vybraný fond, kliknite na tlačidlo Pokračovať. 

 
Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou 
budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k 
dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Použité očakávané zhodnotenie investície do 
podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra 
Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu a ako aj na základe 
odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať, a to bez 
zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných 
poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Prečítajte si úplné upozornenie. 
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Tretí krok nastavenia 

V treťom kroku si môžete nastaviť vlastný názov Investičného sporeniaTB, 
zvoliť si deň pravidelnej platby (viete ho kedykoľvek zmeniť v trvalých 
príkazoch) aj si vytvoriť cieľ pre grafické zobrazovanie progresu. 

Keď nechcete nič meniť a vyhovujú vám predvolené nastavenia, pokojne 
pokračujte ďalej na potvrdenie správnosti vašich osobných údajov 
označením príslušného políčka. 

 

Po potvrdení osobných údajov, kliknite na tlačidlo Pokračovať. 
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Štvrtý krok znalostí o investovaní 

Označte možnosťami Áno alebo Nie, či pracujete v oblasti financií a či 
poznáte parametre podielového fondu, ktorý ste si vybrali. 

 

Tip pre vás 
Keď neviete, akú možnosť označiť, označte obe možnosti: Nie. 

Po označení oboch políčok kliknite na tlačidlo Pokračovať. 
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Piaty krok dokumentácia 

V časti s dokumentáciou si otvorte dokument Kľúčové informácie pre 
investorov a dokument Otvorenie sporenia kliknutím na tlačidlá PDF pri 
každom z nich a oboznámte sa s nimi. 

Následne označte políčko Oboznámil/a som sa a súhlasím. 

 

Po oboznámení sa s príslušnými dokumentmi kliknite na tlačidlo Podpísať. 
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Autorizácia dokumentácie 
Na autorizáciu dokumentácie zadajte kód z čítačky výberom možnosti 
„Kód“ (buď z fyzickej alebo z aplikácie ČítačkaTB). 

 

Po zadaní kódu z čítačky kliknite na tlačidlo Potvrdiť. 
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Výsledok 
Po úspešnej autorizácii dokumentov sa vám ukáže informácia o úspešnom 
otvorení vášho nového Investičného sporeniaTB. 

V Internet bankinguTB aj v mobilnej aplikácii Tatra banka ho uvidíte aktívne 
až po pripísaní prvej platby (dátum, ktorý ste si zvolili v treťom kroku 
nastavenia). 

 

Môžete kliknúť na tlačidlo Zatvoriť. 

Gratulujeme! Práve ste si otvorili vaše nové Investičné sporenieTB. 
Uvidíte ho v záložke Zadané pokyny. 

 

Po jeho aktivácii ho môžete spravovať v záložke Detail, kde si naň 
môžete kedykoľvek posielať aj mimoriadne platby. 

Výborne! 
Urobili ste správny ťah pre vaše peniaze. 
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