Tatra banka, a. s., zverejňuje aktuálne úplné znenie podmienok kampane:
Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky tejto kampane, automaticky poskytneme nasledujúce
zvýhodnenie:

1. 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb
Tatra PersonalTB na obdobie 12 mesiacov
Podmienky kampane na získanie 100 % zľavy z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb
Tatra PersonalTB na obdobie 12 mesiacov:
a) Zvýhodnenie sa poskytne iba na prvý zriadený účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB zriadený
prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka alebo v pobočke banky počas trvania kampane.
b) Podmienkou na poskytnutie zvýhodnenia je, že klient za obdobie trvania kampane nemal zriadený
účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB.
Podmienky na poskytnutie zvýhodnenia:
Zvýhodnenie bude poskytnuté automaticky od mesiaca, v ktorom budú splnené podmienky tejto kampane.

2. Pre prvých 1 100 klientov 30-eurová elektronická poukážka
do kníhkupectva www.martinus.sk alebo až 30-eurový peňažný
beneﬁt v podobe mimoriadnej platby do Investičného sporeniaTB
bez obmedzenia počtu, ďalej iba „Beneﬁt“
Podmienky kampane za súčasného splnenia podmienok pre 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu
podľa bodu 1. na získanie Beneﬁtu:
a) Klient získa vždy iba jeden beneﬁt podľa vlastného výberu, ak vyplní požadované údaje na stránke
www.tatrabanka/samisebou.sk v rozsahu uvedenom na stránke a odošle vyplnený formulár
s vyplnenou e-mailovou adresou totožnou s tou, ktorú si klient uvedie pri otvorení účtu na zasielanie
výpisov z účtu.
b) Beneﬁt bude klientovi priznaný podľa toho, ktorý si zvolil v prvom odoslanom formulári.
c) Podmienkou na získanie peňažného beneﬁtu maximálne 30 EUR do Investičného sporieniaTB je
otvorenie Investičného sporeniaTB najneskôr do 20. 12. 2020 a zároveň poslanie aspoň jednej
platby (pravidelnej alebo mimoriadnej) v akejkoľvek výške najneskôr do 31. 1. 2021.
Podmienky na poskytnutie Beneﬁtu:
a) Elektronická poukážka na nákup v kníhkupectve www.martinus.sk vo výške 30 EUR bude po splnení
uvedených podmienok doručená elektronicky prostredníctvom Internet bankinguTB a/alebo mobilnej
aplikácie Tatra banka do 10 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok.
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b) Peňažný beneﬁt až 30 EUR do Investičného sporeniaTB bude pripísaný najneskôr do 28. 2. 2021
po splnení uvedených podmienok a v rovnakej výške, ako bola výška prvej platby do Investičného
sporeniaTB poslanej klientom do 31. 1. 2021, maximálne však 30 EUR.
Klienti, ktorým nebola priznaná a komunikovaná odmena, môžu požiadať o preverenie splnenia nároku
na odmenu najneskôr do 15. 3. 2021. Po tomto dátume Tatra banka, a. s., nie je povinná preverovať
splnenie podmienok a ani priznať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.

Obdobie trvania kampane:
Táto kampaň trvá od 18. 11. 2020 do 20. 12. 2020.
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
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