Kreditná karta Visa Štandard, Visa zlatá a Visa Platinum
s benefitom „5 % cashback na všetky nákupy“
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 štandardná, Visa zlatá a/alebo Visa Platinum (ďalej len „Karta“ alebo „Karty“)
v období od 1. 11. 2022 do 6. 12. 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 od 1. 11. 2022 do 31. 1. 2023 (ďalej len „Sledované obdobie“) zrealizuje platbu
prostredníctvom POS terminálu u obchodníka priložením mobilného telefónu, prípadne iného
zariadenia s aktívnou službou Google Pay alebo Apple Pay.
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)	odmena vo forme cashbacku vo výške 5 % z platieb zrealizovaných v Sledovanom období, maximálne do výšky 50,- EUR v rámci jedného kartového účtu (ďalej len „Odmena“),
b) maximálna kumulatívna výška Odmeny spolu za Sledované obdobie je 50,- EUR,
c) platby musia byť do 31. 1. 2023 aj zúčtované,
d)	platí pre nové kartové účty, pričom do transakcií sa započítavajú transakcie realizované hlavnou
aj dodatkovými kartami,
e)	do transakcií sa nezapočítavajú platby cez internet (e-commerce), platobné príkazy z kreditnej
karty, výbery hotovosti z bankomatu, špeciálne typy transakcií. Pod špeciálnymi typmi transakcií sa rozumejú: nákup cudzej meny, elektronické peňažné prevody, finančné služby a obcho-

dovanie, finančné platby v prospech iných inštitúcií, nákup cestovných šekov, hazardné hry,
lotérie a stávkovanie, transakcie, ktoré boli stornované alebo vrátené.
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 15. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa Odmena v rámci
Sledovaného obdobia poskytuje.
III. Trvanie Verejného prísľubu
1.

Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 1. 11. 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.
Z tohto prísľubu sú vylúčení zamestnanci skupiny TBG Group.
Reprezentatívny príklad pre kreditnú kartu Visa štandard súkromná
V prípade splnenia Programu odmeňovaniaTB a za podmienky každomesačnej úhrady celej dlžnej sumy
najneskôr v deň splatnosti bude RPMN 0,00 %. Za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď
prostredníctvom POS terminálu a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej
sumy, minimálne však 15 EUR, bude musieť klient zaplatiť celkovú sumu vo výške: 470,73 EUR. Parametre použité pre výpočet reprezentatívneho príkladu: celkový úverový rámec: 400 EUR, typ karty:
Visa štandardná, mesačný poplatok za hlavnú kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej
sadzby: 18,80 %, RPMN: 37,15 %, lehota splatnosti: 12 mesiacov.
V Bratislave, dňa 31. 10. 2022

