
VEREJNÝ PRÍSĽUB TATRA BANKY, A.S.

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 po-
volenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnu-
tiami 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 predpokla-
dy poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len 
„Verejný prísľub“).

I. Podmienky Verejného prísľubu
Banka sa zaväzuje poskytnúť benefit špecifikovaný vo Verejnom prísľube každému, kto počas trva-
nia Verejného prísľubu prejaví záujem o bezúčelový spotrebiteľský úver vo výške neprekračujúcej  
28 000 EUR, určený na financovanie obnovy rodinného domu na základe predchádzajúcej platnej Zmluvy  
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorú záujemca  uzatvorí so 
Slovenskou agentúrou životného prostredia, (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).

II. Poskytované benefity a podmienky ich poskytnutia
1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému záujemcovi 100 % zľavu z poplatku za úver.
2. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému záujemcovi, úrokovú sadzbu vo výške 4,99 % p.a. 
3.  Limit pre maximálnu splatnosť spotrebiteľského úveru  sa určuje tak, aby lehota splatnosti tohto 

spotrebiteľského úveru neprekračovala desať rokov.

III. Trvanie Verejného prísľubu
Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 17. 10. 2022 do odvolania.

IV. Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN 
Pri úvere 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 4,99 % p.a., dobou splatnosti úveru s počtom  
120 mesačných anuitných splátok, bez poistenia a s jednorázovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR, 
predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 5,18 % pri mesačnej splátke úveru 106,36 EUR, pri-
čom posledná splátka úveru je vo výške 39,90 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 
12 696,74 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesia-
coch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

V. Záverečné ustanovenia
Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub od-
volať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Banka zverejní na 
svojom webovom sídle www.tatrabanka.sk. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Ve-
rejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejne-
nia uvedeného oznámenia.

V Bratislave, dňa 17. 10. 2022


