
°Podmienky nároku klienta na vyplatenie bonusového úroku 
z vkladu na Garantovanej investíciiTB   

   (tranža G006) 
 
 
 
 

Klient Tatra banky, a.s., so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 
Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: 
SK2020408522, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.“), 
ktorý v období platnosti týchto Podmienok nároku klienta na vyplatenie 
bonusového úroku z vkladu na Garantovanej investíciiTB uzatvoril 
s bankou Zmluvu o zriadení Garantovanej investícieTB, má podľa tejto 
Zmluvy o zriadení Garantovanej investícieTB a podmienok produktu 
Garantovaná investíciaTB obsiahnutých v Obchodných podmienkach 
Tatra banky, a.s. pre termínované vkladové účty s pohyblivým úrokovým 
výnosom nárok na vyplatenie bonusového úroku z vkladu na 
Garantovanej investíciiTB, ktorý bude stanovený nasledovným 
spôsobom:  
 
Celková výška úrokovej sadzby bonusového úroku za celé obdobie od 
1.7.2013 do 30.6.2018 (ďalej len „BÚS“) je odvodená od zmeny 
podkladového aktíva, a to nasledovne: 
             
BÚS = 66% x Zmena podkladového aktíva 
 
pričom minimálna výška BÚS bude 0% a maximálna výška BÚS nebude 
limitovaná 
 
Výška ročnej úrokovej sadzby bonusového úroku za jednotlivé roky 
v rámci obdobia od 1.7.2013 do 30.6.2018 (ďalej len „BÚSPA“) sa 
vypočíta nasledovne: 
 
BÚSPA = (BÚS + 1)1/5 – 1  
 
pričom minimálna výška BÚSPA bude 0% a maximálna výška BÚSPA 
nebude limitovaná 
 
(Vzorec na výpočet BÚSPA má len informatívny charakter a vo vzťahu 
k Zmluve o zriadení Garantovanej investícieTB je rozhodujúci a záväzný 
vzorec pre výpočet BÚS.) 
 
 
Podkladové aktívum predstavuje  
kôš indexov definovaný nasledovne*: 
 
- európsky akciový index - Euro Stoxx 50® Index (SX5E Index) 
- komoditný  index - DJUBS® Index (DJUBS Index)  
- index štátnych dlhopisov Eurozóny – IBOXX 3-5Y Eurozone® Index 

(QW1I Index) 
      
* skratka indexov uvedená v zátvorke predstavuje Bloomberg® Code 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zmena podkladového aktíva bude stanovená nasledovne: 
 
Zmena podkladového aktíva = max [0, Rainbow] 
 
kde 
 
Rainbow = 50% x N1 + 30% x N2 + 20% x N3 
 

- N1 predstavuje najvyšší priemerný výnos jednotlivého indexu 
dosiahnutý spomedzi troch indexov tvoriacich podkladové aktívum 

- N2 predstavuje druhý najvyšší priemerný výnos jednotlivého indexu 
dosiahnutý spomedzi troch indexov tvoriacich podkladové aktívum 

- N3 predstavuje tretí najvyšší priemerný výnos jednotlivého indexu 
dosiahnutý spomedzi troch indexov tvoriacich podkladové aktívum 
 

pričom pre N1, N2 a N3 platí, že 
 
priemerný výnos jednotlivého indexu sa rovná podielu priemeru 
záverečných cien jednotlivého indexu v stanovených ročných periódach a 
záverečnej ceny jednotlivého indexu k 28.6.2013 a bude vypočítaný na 
základe nasledujúceho vzorca  
 

 
Za záverečné ceny jednotlivého indexu v stanovených ročných periódach 
sa považujú záverečné ceny jednotlivého indexu k nasledovným 
termínom:  
 
30.06.2014 
30.06.2015 
30.06.2016 
30.06.2017 
26.06.2018 
 
Rozhodujúce záverečné ceny jednotlivých indexov, výsledné priemerné 
výnosy jednotlivých indexov, výslednú hodnotu Rainbow, výslednú Zmenu 
podkladového aktíva a BÚS určuje Tatra banka, a.s. ako kalkulačný agent.  
 
 
Tieto Podmienky nároku klienta na vyplatenie bonusového úroku z vkladu 
na Garantovanej investíciiTB sú platné v období od 3.6. 2013 do 30. 6. 
2013 a platia pre každú Zmluvu o zriadení Garantovanej investícieTB 
uzatvorenú medzi Tatra bankou, a.s. a klientom v období platnosti týchto 
Podmienok nároku klienta na vyplatenie bonusového úroku z vkladu na 
Garantovanej investíciiTB.  
 
 
Bratislava dňa 30.4.2013 
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