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 povolenie udelené
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami 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 predpoklady, 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 odmenu špeciﬁkovanú vo Verejnom prísľube každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:
a) Zriadenie nového kartového účtu a vydanie novej hlavnej a/alebo dodatkovej súkromnej kreditnej karty
Visa štandard, Visa zlatá a/alebo Visa Platinum (ďalej len „Karta“ alebo „Karty“) v období od 1. 9. 2022
do 31. 10. 2022 vrátane. Pre účely Verejného prísľubu sa vydaním Karty rozumie podpis Zmluvnej dokumentácie ku kreditnej karte. V prípade zmeny dizajnu Karty (konverzie) bude odmena priznaná aj na
náhradnej karte,
b) riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o Karte,
c) v období bezprostredne po sebe nasledujúcich 12 mesiacov od zriadenia kartového účtu podľa písmena a) tohto bodu (ďalej len „Sledované obdobie“) zrealizuje platbu Kartou, vydanou k novému kartovému
účtu, za vybranú streamovaciu službu, ktorá musí byť zúčtovaná. Vybranými streamovacími službami sa
rozumie: Netﬂix, HBO Max, Voyo, JOJ play, Disney +, Amazon Prime Video, Apple TV+, Spotify, YouTube Premium, Deezer, Apple Music, Tidal (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).
2. Pre vznik nároku na odmenu podľa časti II. Verejného prísľubu sa vyžaduje súčasné splnenie všetkých Podmienok verejného prísľubu.

II. Poskytovaná odmena a podmienky jej poskytnutia
1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky verejného
prísľubu, odmenu podľa nasledovných pravidiel:
a) kumulatívnu odmenu vo výške maximálne 5,- EUR mesačne v rámci jedného kartového účtu za mesiac,
v ktorom bola zrealizovaná platba za vybrané streamovacie služby (ďalej len „Odmena“),
b) v prípade, že poplatok za vybranú streamovaciu službu zaplatenú Kartou v danom mesiaci je v sume
nižšej ako 5,- EUR, Banka poskytne Odmenu maximálne do výšky klientom zaplatenej sumy za vybranú
streamovaciu službu,
c) maximálna kumulatívna výška Odmeny spolu za 12 mesiacov je 60,- EUR,
d) Odmena bude poskytovaná maximálne po dobu Sledovaného obdobia,
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e) Banka neposkytne Odmenu klientovi za mesiac, keď nebola zrealizovaná žiadna platba za vybranú streamovaciu službu, ani v prípade, ak si klient v predchádzajúcich mesiacoch zaplatil predplatné na dlhšie
časové obdobie ako daný mesiac (napr. štvrťročne, polročne, ročne),
f) Banka neposkytne Odmenu v prípade, ak bude Karta v Sledovanom období zrušená alebo exspiruje.
2. Odmenu získava každý, kto splní Podmienky verejného prísľubu automaticky po vyhodnotení splnenia Podmienok verejného prísľubu Bankou, bez potreby jej aktivácie.
3. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto splní Podmienky verejného prísľubu, Odmenu automaticky po
vyhodnotení splnenia Podmienok verejného prísľubu pripísaním Odmeny na kartový účet, a to najneskôr
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k splneniu Podmienok verejného prísľubu.

III. Trvanie Verejného prísľubu
1. Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022.

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 odvolanie Verejného prísľubu
nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.

V Bratislave 31. 8. 2022

