
°VEREJNÝ PRÍSĽUB 
podľa ustanovenia § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného  súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka") 
a 
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, DIČ: 2020270483, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1689/B (ďalej len „TAM") 
sa týmto verejným prísľubom spoločne zaväzujú, 
že každému klientovi Tatra banky (ďalej len „klient“), ktorý si počas zvýhodneného obdobia podľa časti B/ tohto verejného prísľubu 
(ďalej len „zvýhodnené obdobie“) zriadi v Tatra banke nový termínovaný vkladový účet alebo obdobný vkladový produkt v mene EUR 
s dohodnutou 12-mesačnou dĺžkou viazanosti vkladu (spolu ďalej len „12M TVÚ“) a na takýto 12M TVÚ bude pripísaný prvý základný 
vklad v súlade so všetkými podmienkami vzniku nároku na priznanie bonusovej sadzby uvedenými v časti A/ bode 1) tohto verejného 
prísľubu a súčasne splní všetky ďalšie podmienky vzniku nároku na priznanie bonusovej sadzby uvedené v časti A/ bode 2) tohto 
verejného prísľubu, bude štandardná úroková sadzba podľa úrokových sadzieb Tatra banky pre eurové termínované vklady k prvému 
základnému vkladu na takomto 12M TVÚ (nie k automaticky obnovenému vkladu ani k druhému a ďalším základným vkladom a ani k 
dcérskym vkladom na takomto 12M TVÚ) navýšená o bonusovú úrokovú sadzbu vo výške 2% p.a. (ďalej len „bonusová sadzba“) 
podľa podmienok uvedených v časti A/ bode 3) tohto verejného prísľubu, pričom úrok s takto navýšenou úrokovou sadzbou bude 
vyplatený pri splatnosti príslušného vkladu na takomto 12M TVÚ. 

A/ Podmienky vzniku nároku na priznanie bonusovej sadzby: 
1) Klient si počas zvýhodneného obdobia zriadi nový 12M TVÚ na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného  s Tatra bankou počas

zvýhodneného obdobia na pobočke Tatra banky alebo prostredníctvom kontaktného centra Tatra banky „DIALOG Live“, pričom na
takto zriadený 12M TVÚ bude počas zvýhodneného obdobia pripísaný prvý základný vklad v minimálnej výške 1000,- EUR.

2) Klient počas zvýhodneného obdobia podá Tatra banke na pobočke Tatra banky alebo prostredníctvom kontaktného centra Tatra
banky „DIALOG Live“ pokyn na obstaranie nákupu (vydania) podielových listov podielového fondu Tatra Asset Management, správ.
spol., a.s. BalancedFund o.p.f. (ďalej len „TAM-BLF“), pričom pôjde o jednorazovú investíciu do TAM-BLF (nepôjde o presun
investície), pri ktorej bude investovaná suma uhradená počas zvýhodneného obdobia na bežný účet vedený Tatra bankou ako
depozitárom pre TAM-BLF číslo 2943236085/1100 (IBAN SK87 1100 0000 0029 4323 6085) a výška tejto investovanej sumy bude
rovná alebo vyššia ako trojnásobok výšky prvého základného vkladu klienta pripísaného na 12M TVÚ v súlade s bodom 1) (ďalej
len „investícia do TAM-BLF“).

3) Podmienky vzniku nároku na priznanie bonusovej sadzby podľa bodov 1) a 2) môže klient počas zvýhodneného obdobia súčasne
splniť aj opakovane, pričom v prípade, ak si klient počas zvýhodneného obdobia zriadi viac 12M TVÚ, pri ktorých klient splní
podmienky podľa bodu 1) a súčasne klient počas zvýhodneného obdobia uskutoční viac investícií do TAM-BLF, pri ktorých klient
splní podmienky podľa bodu 2), tak prvé základné vklady na týchto 12M TVÚ budú k týmto investíciám do TAM-BLF vzájomne
priradené jeden k jednej tak, aby k nim bol vo výslednom súčte úrok navýšený o bonusovú sadzbu v čo najvyššej výške v zmysle
vyššie uvedených podmienok.

B/ Zvýhodnené obdobie:
Zvýhodnené obdobie je stanovené od 1.10.2019 (vrátane) do 30.11.2019 (vrátane). Tatra banka a TAM si vyhradzujú právo, že
v prípade, ak celkový objem vkladov na 12M TVÚ, vo vzťahu ku ktorým budú splnené podmienky vzniku nároku na priznanie
bonusovej sadzby uvedené v časti A/ tohto verejného prísľubu, dosiahne alebo prekročí výšku 30.000.000,- EUR alebo v prípade
zmeny trhových podmienok, môžu odvolať tento verejný prísľub a predčasne ukončiť trvanie zvýhodneného obdobia pred dátumom
30.11.2019.

Tento dokument je súčasťou úrokových sadzieb Tatra banky pre eurové termínované vklady.
V Bratislave dňa 30.8.2019

Tatra banka, a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 
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