Týmto sa zaväzujeme, že v prípade, ak ako podnikateľský subjekt splníte podmienky kampane, poskytneme
Vám nasledujúce financovanie:
finančný leasing na osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 tony od Tatra-Leasing, s.r.o. až do výšky 35 000 EUR,
bez poplatku za poskytnutie financovania, s garantovaným poistením počas celej doby financovania,
s minimálnou výškou akontácie od 10 % a s maximálnou dobou splácania 60 mesiacov.
Podmienky kampane:
– založenie resp. existencia živnostenského účtu alebo bežného účtu pre právnické osoby v Tatra banke, a.s.
– podanie žiadosti o financovanie* v období trvania Kampane
– v čase podania žiadosti o financovanie musí byť existencia spoločnosti klienta maximálne 12 mesiacov
Obdobie kampane:
Kampaň je platná od 2. 5. 2022 na dobu neurčitú. Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo na ukončenie
poskytovania benefitu počas trvania kampane

* vyplnenie a podpísanie dokumentu „Dotazník pre klienta – podnikateľ“
	Na uzatvorenie zmluvy medzi Tatra-Leasing, s.r.o. a Klientom je nevyhnutné, aby boli splnené nasledovné predpoklady
a podmienky :
–	uzatvorenie zmluvného vzťahu a zotrvanie v zmluvnom vzťahu, resp. poskytnutie financovania nebude v rozpore
s právnymi predpismi záväznými pre Tatra-Leasing, s.r.o. a to najmä, nie však výlučne, v rozpore so zákonom
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu;
–	Klient nie je sankcionovanou osobou a uzatvorením zmluvného vzťahu, resp. poskytnutím financovania TatraLeasing, s.r.o. neporuší Medzinárodné sankcie.
–	Tatra-Leasing, s.r.o. nezistí negatívne informácie o ekonomickom stave Klienta, najmä, nie však výlučne, ak Klient je
v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, alebo iným obchodným
partnerom vrátane finančných inštitúcií;
–	Klient nie je v omeškaní s plnením akéhokoľvek splatného záväzku voči Tatra-Leasing, s.r.o. alebo Tatra banka, a.s.
z akejkoľvek inej zmluvy po dobu dlhšiu ako 7 dní;
–	nenastanú iné okolnosti najmä, nie však výlučne, ekonomického, finančného, politického a /alebo legislatívneho
charakteru, ktoré podľa uváženia Tatra-Leasing, s.r.o., majú, resp. môžu mať zásadný negatívny dopad na možnosť
Tatra-Leasing, s.r.o. poskytnúť Klientovi financovanie pri akceptovateľnej miere rizika a/alebo majú, resp. môžu mať
zásadný negatívny dopad na Klientove možnosti splniť finančné záväzky v súvislosti s poskytovaným financovaním.
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