
„Poplatky meníme na sporenie alebo investíciu.“ 

Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky tejto kampane, poskytneme nasledujúce zvý-
hodnenie: 

100% zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB za 12 mesiacov  
a/alebo 100% zľava z poplatku za kreditnú kartu Visa štandard/zlatá/Platinum za 12 mesia-
cov a/alebo 100 % zľava z poplatku za Bezúčelový úverTB a/alebo 100 % zľava z poplatku za 
HypotékuTB alebo Americkú hypotékuTB (ďalej iba „Odmena“).

Podmienky kampane pre bežný účet:
a)  Účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB bude zriadený od 4. 10. 2021 do 14. 12. 2021 – 23:59 

online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, Internet bankinguTB alebo v pobočke banky, 
b) Klient má v čase otvorenia účtu vek aspoň 20 rokov,
c)  Klient v období trvania kampane nemá bežný účet vedený v Tatra banke, ktorý bol otvorený pred 

začiatkom kampane.
d)  Podanie Žiadosti o presun platobného účtu (ďalej len „Presun účtu“), ku ktorej boli zo strany  

odovzdávajúcej banky zaslané informácie o platobnom účte. O presun účtu je potrebné požiadať 
do 30 dní od otvorenia účtu podľa písm. a).

Odmena za splnenie podmienok pre bežný účet:
–  V prípade, ak sú splnené podmienky kampane a) až c), klient získa 100 % zľavu z poplatku za ve-

denie vlastného účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB po dobu 12 mesiacov. Zľava sa nastaví 
automaticky po otvorení účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Zľavu nie je možné kombinovať  
s inými typmi zliav z poplatku za vedeniu účtu. V prípade splnenia podmienky aj v bode d) klient 
získa zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB na ďalších 12 mesiacov, 
avšak ušetrený poplatok za týchto ďalších 12 mesiacov nie je súčasťou tejto kampane.

Tatra banka, a.s. po splnení podmienok prizná odmenu len na jeden účet s balíkom služieb Tatra 
PersonalTB a to ten, ktorý si klient otvorí ako prvý. V prípade otvorenia ďalšieho účtu s balíkom služieb 
Tatra PersonalTB klient nemá nárok na pripísanie odmeny na ďalší otvorený účet s balíkom služieb 
Tatra PersonalTB. 

V prípade, že klientovi bola vyplatená odmena v súbežne prebiehajúcej študentskej kampani Tatra  
Academy 2021, tak stráca nárok na odmenu tejto kampane, ku ktorej sa viažu tieto podmienky. 

Podmienky kampane pre kreditnú kartu Visa štandard/zlatá/Platinum platia:
–  Pre novootvorené kreditné karty Visa štandard/zlatá/Platinum s podpísanou zmluvnou dokumentá-

ciou od 4. 10. 2021 do 14. 12. 2021 (vrátane) .

Odmena za splnenie podmienok pre kreditnú kartu Visa štandard/zlatá/Platinum:
–  V prípade, ak sú splnené podmienky kampane, klient získa 100 % zľavu z mesačného poplatku pre 

kreditnú kartu Visa štandard/zlatá/Platinum na 12 mesiacov. 

Podmienky kampane pre Bezúčelový úverTB:
– Klient podá žiadosť o úver v čase trvania kampane, t.j. 4.10. – 14.12.2021.

Odmena za splnenie podmienok pre Bezúčelový úverTB:
– V prípade, ak sú splnené podmienky kampane, klient získa 100% zľavu z poplatku za úver.



Podmienky kampane pre HypotékuTB alebo Americkú hypotékuTB:
– Klient podá žiadosť o úver v čase trvania kampane, t.j. 4.10. – 14.12.2021.

Odmena za splnenie podmienok pre HypotékuTB alebo Americkú hypotékuTB:
– V prípade, ak sú splnené podmienky kampane, klient získa 100% zľavu z poplatku za úver.

Do 7 pracovných dní po otvorení účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB, kreditnej karty Visa štan-
dard/zlatá/Platinum, poskytnutí Bezúčelového úveruTB, začatí čerpania HypotékyTB alebo Americkej 
hypotékyTB sa v mobilnej aplikácii Tatra banka a Internet bankinguTB zobrazí klientovi kampaň, ktorá 
klientovi ponúkne možnosť ušetrené poplatky poukázať do jednej z nasledovných možností: Investičné 
sporenieTB, Doplnkové dôchodkové sporenie alebo SporenieTB k účtu.
Klient môže vykonať výber jednej z nich, pričom súčasťou tohto výberu bude aj súhlas s prevodom 
finančných prostriedkov z príslušného účtu klienta* na účet sporenia. Prevod bude zrealizovaný najne-
skôr do 10 pracovných dní od dokončenia a plného vyplnenia všetkých požadovaných údajov v rámci 
kampane v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo Internet bankinguTB, alebo po otvorení vybraného 
investičného/sporiaceho produktu, ak ho klient doteraz nemal otvorený, resp. zriadený.
Ak klient kampaň nevyužije do 30 kalendárnych dní od zobrazenia, zapnutá kampaň sa ukončuje.

*Príslušným účtom klienta sa rozumie v prípade:
–  HypotékyTB alebo Americkej hypotékyTB účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB splácania daného 

produktu.
–  Bezúčelového úveruTB účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB splácania daného produktu.
–  kreditnej karty Visa štandard/zlatá/Platinum účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB, z ktorého je 

nastavená automatická alebo minimálna splátka (nastavené inkaso). V prípade, že klient nemá nasta-
vené inkaso, tak kampaň takému klientovi nebude zapnutá.

–  účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB účet, pre zriadenie ktorého je klientovi zapnutá daná kam-
paň.

V kampani, ktorú si klient nájde v mobilnej aplikácii Tatra banka a Internet bankinguTB, budú klientovi 
zobrazené možnosti na prevod finančných prostriedkov nasledovne. V prípade:
–  Investičného sporeniaTB to bude investičné sporenie, ktoré si klient zriadil ako posledné,
–  Doplnkového dôchodkového sporenia v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s., na 

ktoré sa mu aktuálne pripisujú príspevky, 
–  SporeniaTB k účtu to bude sporenie, ktoré bolo klientovi otvorené spolu s účtom s balíkom služieb 

Tatra PersonalTB. 
Ak klient nedisponuje niektorou z vyššie uvedených možností, bude mať možnosť si chýbajúci produkt 
založiť alebo zriadiť presmerovaním z uvedenej kampane.

Kampaň, ktorá klientovi ponúkne možnosť ušetrené poplatky previesť na Investičné sporenieTB/ Do-
plnkové dôchodkové sporenie/SporenieTB k účtu bude v prípade úverových produktov zapnutá len  
v tých prípadoch, pri ktorých nastane čerpanie úveru alebo aspoň jeho časti najneskôr do 28. 2. 2022.

Kampaň v mobilnej aplikácii Tatra banka a Internet bankinguTB sa zobrazí klientovi, ktorý je v prípade 
úverových produktov majiteľom účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB, z ktorého je splácaný daný 
produkt a v prípade účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB je to daný účet klienta.

Požiadať o preverenie dôvodu nepriznanie odmeny je možné do 31. 5. 2022.



Jedna z foriem sporenia v Tatra banke a.s. je aj Investičné sporenieTB, v rámci ktorého sa pravidelne 
investuje do Podielových fondovTB alebo sporenie do doplnkových dôchodkových fondov.

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou 
budúcich výnosov. S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spo-
jené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého 
výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.

Obdobie trvania kampane:
Táto kampaň trvá od 4. 10. 2021 do 14. 12. 2021.

Organizátor kampane:
Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Tatra banka“), 
DIČ 2020408522, Kontakt: tatrabanka@tatrabanka.sk, *1100 alebo 0800 00 1100, Orgán dohľadu: 
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Tatra banka má právo podmienky tejto kampane kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo 
odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti zmeny na stránke www.tatrabanka.sk.


