
Verejný prísľub Tatra banky, a.s.

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové po-
volenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnu-
tiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008  
a OPK-11394/2-2008 (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené predpokla-
dy poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len 
„Verejný prísľub“).

I.  Podmienky verejného prísľubu

1.  Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto po-
čas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:

 a)  zriadenie účtu s balíkom služieb Živnostenský účetTB alebo účtu s balíkom služieb Tatra  
BusinessTB alebo účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium (ďalej len „Účet“)

 (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).

II.  Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho uplatnenia

1.  Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky 
verejného prísľubu, nasledovné zvýhodnenie:

 a)  unikátny kód pre uplatnenie zľavy 30 % z poplatku za prvý nákup ročného predplatného akého-
koľvek balíku fakturačných softvérov od partnerov Banky

 (ďalej len „Zvýhodnenie“).

2.  Partnermi Banky, u ktorých je možné uplatniť si Zvýhodnenie, sú:
 a)  KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903, spoločnosť zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10564/L, webové sídlo: 
www.kros.sk,

 b)  SuperFaktura, s.r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO: 46 655 034, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka  
č. 81403/B, webové sídlo: www.superfaktura.sk 

 (ďalej len „Partneri“).

3.  Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto splní Podmienky verejného prísľubu Zvýhodnenie v po-
dobe unikátneho kódu zaslaním správy do schránky dokumentov v Mobilnej aplikácii Tatra banka  
a/alebo do schránky správ v Internet bankingTB, a to najneskôr do 14-tich dní od splnenia Podmie-
nok verejného prísľubu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, splnením Podmienok verejného 
prísľubu v prípade zriadenia Účtu v prostredí Mobilnej aplikácie Tatra banka sa rozumie doručenie 
potvrdenia Banky o správnosti a úplnosti dokumentácie požadovanej pre overenie identifikácie  
a zriadenie Účtu.



4.  Zvýhodnenie môže byť u zvoleného Partnera uplatnené odovzdaním (zadaním) unikátneho kódu 
poskytnutého Bankou v prostredí zvoleného Partnera pri kúpe príslušného balíka fakturačných 
softvérov, a to najneskôr do 31. 3. 2023. V prípade neuplatnenia nároku vyplývajúceho zo Zvý-
hodnenia v čase a spôsobom uvedenom v predchádzajúcej vete nárok vyplývajúci zo Zvýhodnenia 
zaniká.

III.  Trvanie Verejného prísľubu

1. Vyhlásenie Banky uskutočnené verejným prísľubom trvá od 9. 5. 2022 do odvolania.

IV. Záverečné ustanovenia

1.  Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub 
odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Banka zverejní 
na svojom webovom sídle www.tatrabanka.sk. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo od-
volanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo 
dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.

V Bratislave, dňa 2. 5. 2022


