
Vedenie účtu (účet s balíkom služieb Tatra
PersonalTB)

Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z: 
• vedenie účtu v mene EUR bez minimálneho

zostatku
• elektronické výpisy z účtu v neobmedzenom

množstve a vo zvolenej frekvencii na e-mailovú
adresu

• poskytnutie debetnej karty (1 Visa Electron) 
• poskytnutie debetnej karty na mobilné platby

bez poistenia 
• zmena PIN kódu v neobmedzenom počte cez

bankomat 
• úhrady (Automatizované transakcie) vrátane pla-

tieb kartou v neobmedzenom počte mesačne
• výbery hotovosti z bankomatov Tatra banky

a bankomatov skupiny Raiffeisen Bank
International AG v neobmedzenom počte
mesačne

• výbery hotovosti z bankomatov Tatra banky
mobilom v neobmedzenom počte

• výbery hotovosti v cudzej mene na pobočke
v neobmedzenom počte

• prečerpanie (poskytnutie Voliteľného prečerpa-
nia) na účte 

• služby poskytované prostredníctvom elektronic-
kých komunikačných médií 

meno poskytovateľa účtu: tatra banka a. s.
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930
Obchodný register Okr.súdu Bratislava I., 
Oddiel Sa, vložka č. 71/B

názov účtu: Účet s balíkom služieb tatra personaltb

Dátum: 31.12.2018 

• Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na platobný účet. Umožní
Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty.

• Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú uvedené. Kompletné
informácie môžete nájsť v Zmluve o bežnom účte fyzickej osoby a o poskytovaní ďalších produktov a služieb
k účtu, v Zmluve o spotrebiteľskom úvere formou voliteľného prečerpania a v Sadzobníku poplatkov Tatra
banky, a.s. 

• Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Mesačne: 7,00 EUR
celkový ročný poplatok: 84,00 eur

služba
Všeobecné služby súvisiace s účtom

poplatok

Dokument s informáciami
o poplatkoch



• neobmedzené množstvo e-mailov a vybraných
typov SMS správ vrámci služby b-mail 

• trvalý príkaz (Trvalý platobný príkaz) správa pro-
stredníctvom elektronických komunikačných
médií (Internet bankingTB a Internet bankingTB

pre mobilné zariadenia) 
• inkaso (SEPA Inkaso) správa prostredníctvom

elektronických komunikačných médií (Internet
bankingTB a Internet bankingTB pre mobilné
zariadenia) 

• sporiaci systém a služby spojené s jeho využíva-
ním (t.j. zaúčtovanie všetkých pohybov na
Sporiacom systéme a služby poskytované 
prostredníctvom elektronických komunikačných
médií)

Služby nad rámec tohto množstva sa budú účtovať
samostatne

platby (bez kariet)

Úhrady (SEPA platba) – spracovanie platobného 
príkazu

Úhrady (SEPA platba) – spracovanie platobného 
príkazu expresne

Úhrady (cezhraničná platba) – 
štandardný poplatok    

Úhrady (cezhraničná platba) – platby v mene CZK
v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika

Úhrady (cezhraničná platba) – platby v mene EUR
z Euro účtu do bánk RBI skupiny

Úhrady (cezhraničná platba) – 
spracovanie platobného príkazu expresne

DIALOG Live 3,00 EUR

30,00 EUR

Internet bankingTB

do 2 000 EUR 10,00 EUR
od 2 000,01 EUR do 20 000 EUR 25,00 EUR 
nad 20 000,01 EUR 35,00 EUR

Pobočka
do 2 000 EUR 25,00 EUR
od 2 000,01 EUR do 20 000 EUR 35,00 EUR
nad 20 000,01 EUR 45,00 EUR

Pobočka 3,00 EUR

Internet bankingTB

do 2 000 EUR 8,00 EUR
od 2 000,01 EUR do 20 000 EUR 20,00 EUR
nad 20 000,01 EUR 28,00 EUR

Pobočka
do 2 000 EUR 20,00 EUR
od 2 000,01 EUR do 20 000 EUR 28,00 EUR
nad 20 000,01 EUR 36,00 EUR

30,00 EUR

služba poplatok



Úhrady (cezhraničná platba) – príplatok za manuálne
spracovanie platobného príkazu z dôvodu chýbajú-
cich alebo chybne uvedených údajov

trvalý príkaz (trvalý platobný príkaz) – zrušenie

trvalý príkaz (trvalý platobný príkaz) – zmena

inkaso (SEPA inkaso) – zrušenie 

inkaso (SEPA inkaso) – zmena

platobné karty a hotovosť

poskytnutie debetnej karty (Visa Electron ) – 
druhá a ďalšia

poskytnutie debetnej karty (MasterCard) 

Výbery hotovosti v pobočke Tatra banky

Výbery hotovosti – spracovanie mincí nad 50 ks 

Výbery hotovosti – nezrealizovanie nahláseného
výberu hotovosti

Výbery hotovosti debetnou platobnou kartou Visa
Electron z bankomatu iných bánk v SR a v zahraničí

Výbery hotovosti debetnou platobnou kartou Visa
Electron v banke, na pošte alebo v zmenárni v SR 
a v zahraničí

Výbery hotovosti debetnou platobnou kartou
MasterCard z bankomatu iných bánk v SR 
a v zahraničí

Výbery hotovosti debetnou platobnou kartou
MasterCard v banke, na pošte alebo v zmenárni 
v SR a v zahraničí

informácie o ďalších službách

b-mail k účtu – formou SMS

10,00 EUR

Pobočka 2,00 EUR
DIALOG Live 2,00 EUR

Pobočka 2,00 EUR
DIALOG Live 2,00 EUR

Pobočka 2,00 EUR
DIALOG Live 2,00 EUR

Pobočka 2,00 EUR
DIALOG Live 2,00 EUR

Mesačne: 1,00 EUR

Mesačne: 2,00 EUR

4,00 EUR

5% zo sumy, min. 1,00 EUR

0,1% zo sumy výberu

2,00 EUR

10,00 EUR

2,00 EUR

10,00 EUR 

Mesačne na jedno telefónne číslo: 1,00 EUR
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služba poplatok


