
 

Hypotekárne záložné listy Tatra banky, a.s. 
Investícia s pevným výnosom 2,8% p.a. vyplácaným ročne  
 
 

Emitent:    Tatra banka, a.s. 

Názov cenného papiera:  Hypotekárny záložný list TB 58  Fix 7/10/2014 
ISIN cenného papiera:                  SK4120007428 

Druh cenného papiera:  Dlhopis – hypotekárny záložný list 

Menovitá hodnota:   1.000 EUR  

Minimálna investícia:   5.000 EUR  

Emisný kurz:    100% menovitej hodnoty  

Dátum vydania emisie:  7.10.2010  

Dátum splatnosti: 7.10.2014  

Upisovacie obdobie:   1.9.2010 – 30.9.2010 
Výnos:    pevná úroková sadzba vo výške 2,80% p.a.   
Dátumy vyplatenia výnosov:  vždy k 7.10. kalendárneho roka 1  

Zdaňovanie: V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa rezidenta SR 19% 

zrážková daň z výnosu.2 

Poplatok za obstaranie kúpy: 10 EUR 
 

 

Viac informácií o investovaní do hypotekárnych záložných listov Tatra banky, a.s. získate v 

pobočkách Tatra banky, a.s., na internetovej stránke www.tatrabanka.sk alebo prostredníctvom 

kontaktného centra DIALOG. 

 

Aj tento produkt sa vám započítava do Programu odmeňovaniaTB. 
 

 

1 Ak deň výplaty nepripadne na pracovný deň, k výplate dôjde až najbližší nasledujúci pracovný deň. 
2 Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.  

Upozornenie marketingového oznámenia: 
V spojení s verejnou ponukou hypotekárnych záložných listov Tatra banky, a.s. „Hypotekárny záložný list TB 58 Fix 7/10/2014 (ISIN: SK4120007428 séria: 01)” 
plánovanou prostredníctvom obchodných miest Tatra banky, a.s. najmä od 1.9.2010 do 30.9.2010, Národná banka Slovenska rozhodnutím č. OPK-5828-1/2010 
zo dňa 11.5.2010 schválila Registračný dokument zo dňa 30.4.2010, a rozhodnutím č. ODT-10458-1/2010 zo dňa 23.8.2010 schválila Súhrnný dokument a Opis 
cenných papierov zo dňa 12.8.2010, ktoré spolu tvoria Prospekt cenného papiera a sú bezplatne sprístupnené v písomnej forme v sídle Tatra banky, a.s. (na 
Odbore Treasury) a na internetovej stránke www.tatrabanka.sk. S obsahom Súhrnného dokumentu je taktiež možné sa bezplatne oboznámiť v pobočkách Tatra 
banky, a.s.  
Tento dokument slúži len ako základná informácia pre prípadných klientov, ktorí by sa pred svojím rozhodnutím investovať do príslušných cenných papierov mali 
dôkladne oboznámiť s Prospektom cenného papiera, vrátane Opisu cenných papierov, ktorý opisuje aj rizíká s nimi spojené. Informácie obsiahnuté v tomto 
dokumente nepredstavujú investičné poradenstvo, ani investičné odporúčanie a ani nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania 
investičných služieb. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Tatra banka, a.s. sa 
v emisných podmienkach nezaviazala odkúpiť tieto hypotekárne záložné listy pred dátumom ich splatnosti.  
 
 
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK2020408522, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B 


