Bezúčelový úverTB s benefitom „Vrátime vám úroky“
Tatra banka, a.s. sa týmto zaväzuje, že každému kto splní podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube,
vyplatí jednorázovo benefit.
Benefit môže získať len klient ktorému bude bankou poskytnutý bezúčelový spotrebiteľský úver v období od
25. 10. 2021 do 7. 11. 2021 a zároveň o tento úver požiadal prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka
alebo v Internet bankingu (ďalej len „poskytnutý úver“).
Podmienkou na vyplatenie benefitu je riadne splácanie poskytnutého úveru, čo znamená, že klient musí
počas sledovaného obdobia spĺňať nasledovné podmienky:
•	dodrží dobu splatnosti a výšku pravidelnej mesačnej anuitnej splátky poskytnutého úveru (ďalej len „splátka“)
dohodnutú v zmluve,
• kedykoľvek počas tohto sledovaného obdobia, nebude v omeškaní so splácaním splátky alebo jej časti,
• nepožiada o reštrukturalizáciu úveru.
Sledované obdobie predstavuje obdobie medzi poskytnutím úveru a termínom 12. splátky úveru.
Výška benefitu predstavuje polovicu zaplatených úrokov klientom od poskytnutia úveru do uhradenia 12. splátky
úveru vrátane.
Benefit bude vyplatený klientovi do 60 kalendárnych dní po uplynutí sledovaného obdobia, v ktorom klient splnil
podmienky riadneho splácania uvedené v tomto verejnom prísľube, a to bezhotovostne na účet splácania úveru.
Ak majiteľom tohto účtu splácania nie je klient (ide o technický účet banky), klient bude bankou kontaktovaný za
účelom dojednania spôsobu vyplatenia benefitu.
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek podmienky uvedenej v tomto verejnom prísľube môže banka benefit klientovi
neposkytnúť (resp. klient stráca nárok na jej vyplatenie), a to za celé sledované obdobie.
Reprezentatívny príklad a Príklad vyplatenia benefitu po splnení podmienok, za predpokladu poskytnutia
úveru 25. 10. 2021 a dátumu úhrady splátok 15. deň v mesiaci, pričom prvá splátka bude uhradená 15. 11. 2021:
Pri úvere 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 5,99 % p.a., dobou splatnosti úveru s počtom 96 mesačných
anuitných splátok, predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 6,25 % pri mesačnej splátke úveru
131,77 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 12 625,31 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa
vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.
V prípade splnenia podmienky riadneho splácania uvedeného v tomto verejnom prísľube bude klientovi vyplatený
benefit vo výške 281,08 EUR.
V prípade vyplatenia benefitu ku dňu 14. splátky úveru bude ročná percentuálna miera nákladov 5,50 %.
Banka si vyhradzuje právo tieto podmienky benefitu k Bezúčelovému úveruTB kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.
Zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejníme s dňom účinnosti na internetovej stránke Tatra banky.
Z tohto prísľubu sú vylúčení zamestnanci skupiny TBG Group.
V Bratislave, dňa 24. 10. 2021

