S ÚČTOM PRE MODRÚ PLANÉTUTB
VÁS ODMENÍME ZA ZODPOVEDNÉ
SPLÁCANIE SUMOU AŽ DO VÝŠKY 120 EUR
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
Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto počas
trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:
a.	Zvýhodnenie sa poskytne iba na jeden Účet pre modrú planétuTB zriadený online alebo v pobočke Banky počas trvania Verejného prísľubu.
b.	Podmienkou poskytnutia zvýhodnenia je, že klient počas trvania kampane nemal zriadený iný Účet
pre modrú planétuTB a v čase otvorenia Účtu pre modrú planétuTB dovŕšil vek 20 rokov.
c.	
Účet pre modrú planétuTB bude zriadený od 10. 10. 2022 do 6. 12. 2022 – 23:59.
d.	Podanie Žiadosti o presun platobného účtu (ďalej len „Presun účtu“), ku ktorej boli zo strany odovzdávajúcej banky zaslané informácie o platobnom účte. O presun účtu je potrebné požiadať do
30 dní od otvorenia účtu podľa časti I. písm. a).
e.	Zriadenie Účtu pre modrú planétuTB prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka bez návštevy pobočky alebo online na webe bez návštevy pobočky.
f.	Požiadanie o nový úverový produkt – HypotékaTB, Americká hypotékaTB, Refinančná hypotékaTB
a zároveň bude poskytnuté aspoň čiastočné čerpanie najneskôr do 28. 2. 2023 alebo požiadanie o nový Bezúčelový úverTB, Refinančný úverTB a zároveň bude úver poskytnutý najneskôr
do 28. 2. 2023 alebo podpísanie zmluvnej dokumentácie ku kreditnej karte počas Verejného
prísľubu.
g.	Počas sledovaného obdobia podľa článku II. riadne splácanie všetkých úverových produktov, ktoré je na základe zmluvného vzťahu s bankou klient povinný ako hlavný dlžník splácať bez ohľadu na
trvanie Verejného prísľubu.
(ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).
II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia
Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky verejného prísľubu, nasledovné zvýhodnenie:
1.	V prípade, ak sú splnené Podmienky verejného prísľubu v časti I. písm. a) až c), získa klient vedenie vlastného Účtu pre modrú planétuTB bez poplatku na 12 mesiacov. Vedenie účtu bez poplatku sa nastaví automaticky po otvorení Účtu pre modrú planétuTB a nie je možné ho kombinovať
s inými typmi zvýhodnení alebo zliav z poplatku za vedenie účtu. V prípade splnenia podmienky aj

v časti I. písm. d) klient získa vedenie vlastného Účtu pre modrú planétuTB bez poplatku na ďalších 12 mesiacov. V prípade splnenia podmienky aj v časti I. písm. e) klient získa vedenie vlastného Účtu pre modrú planétuTB na ďalších 12 mesiacov bez poplatku.
2.	Odmenu za zodpovedné splácanie získa klient, ktorý si otvoril Účet pre modrú planétuTB počas
trvania Verejného prísľubu a zároveň riadne a včas spláca všetky úverové produkty, podľa článku
I. Verejného prísľubu a nasledovných podmienok:
a)	Odmena je definovaná vo výške 10 EUR za každý mesiac po dobu bezprostredne po sebe nasledujúcich 12 mesiacov, kedy klient zaplatí riadne a včas všetky splátky úverových produktov,
u ktorých je definovaný ako hlavný dlžník a/alebo zaplatí riadne a včas aspoň minimálnu splátku
ku kreditnej karte, ktorej je majiteľom.
b) Prvý mesiac, za ktorý bude klient odmenený sa určí nasledovne:
		 -	Ak prvým čerpaným úverom, z úverových produktov, o ktoré požiadal počas trvania Verejného prísľubu je HypotékaTB, Americká hypotékaTB, Refinančná hypotékaTB alebo Bezúčelový
úverTB, Refinančný úverTB tak je to kalendárny mesiac, kedy je splatná prvá splátka podľa
zmluvných dojednaní daného úveru.
		 -	Ak prvým poskytnutým úverovým produktom počas trvania Verejného prísľubu je kreditná
karta, tak sa vyhodnocuje prvý ucelený mesiac po predaji kreditnej karty.
c)	Odmena bude vyplatená najneskôr do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po vyhodnocovanom
mesiaci, v ktorom sa sledovalo splácanie na všetky úverové produkty vrátane kreditnej karty. Pri
kreditnej karte bude odmena vyplatená iba, ak bola kreditná karta za vyhodnocované obdobie
použitá a minimálna splátka bude vyššia ako je poplatok po zohľadnení programu odmeňovania
pre kreditnú kartu za daný typ kreditnej karty v danom mesiaci.
d) Splácaním riadne a včas sa rozumie:
		 -	Pre HypotékaTB, Americká hypotékaTB, Refinančná hypotékaTB alebo Bezúčelový úverTB, Refinančný úverTB zaplatená riadna splátka istiny a/alebo úrokov vrátane dohodnutého poistenia podľa zmluvných dojednaní. Za mesiac, v ktorom bude zrealizované predčasné splatenie, nebude odmena priznaná.
		 -	Pre kreditnú kartu zaplatená aspoň minimálna splátka vo výške a termíne definovanom pre
daný cyklus kreditnej karty na základe obchodných podmienok Tatra banky,a.s. pre medzinárodné súkromné kreditné karty.
		 -	Ak klient má viac ako jeden úverový produkt vrátane kreditnej karty a na jednom z nich dôjde
k realizácii predčasného splatenia, odmena stále môže byť vyplatená za zostávajúce úverové
produkty vrátane kreditnej karty, v prípade splnenia všetkých podmienok Verejného prísľubu.
III. Trvanie Verejného prísľubu
1.

Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 10. 10. 2022 do 6. 12. 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.
2.	Z Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a. s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a. s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti Tatra banky, a. s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
V Bratislave, dňa 10. 10. 2022

