
Verejný prísľub „Úver pre modrú planétuTB“ 

Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Ob-
chodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Tatra banka“)

sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní podmienky uvedené v tomto Verejnom prísľube, poskytne 
jednorazovo nasledujúce zvýhodnenia:
1. Zníženie úrokovej sadzby na 5,99 % p.a.
2. Bonus formou vrátenia Poplatku za úver 

(ďalej iba „Benefity“).

Benefity môžu získať všetci klienti, ktorí:

•  budú mať bankou poskytnutý Bezúčelový úverTB v období od 1. 5. 2023 (ďalej len „poskytnutý 
úver“)

•  a zároveň prostriedky z úveru použijú na financovanie akéhokoľvek z týchto projektov, alebo produk-
tov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a zlepšujú energetickú účinnosť domu alebo dopravy:

 1. Energetická modernizácia domu (materiál a potrebné príslušenstvo vrátane inštalácie)
  - kotol na biomasu; tepelné čerpadlo; slnečný kolektor,
  - fotovoltaické panely; veterné turbíny,
  - zateplenie strechy a fasády rodinného domu,
  - rekuperácia,
  - LED osvetlenie,
  - výmena okien a dverí,
  - klimatizácia,
  - riešenie inteligentnej domácnosti. 
   Produkt obstarávaný z prostriedkov úveru s Benefitmi musí spĺňať prvé dve najvyššie energetic-

ké triedy.
 2. Ekologickejšia doprava: 
  -  elektromobil, plug-in hybridné vozidlo M1 a N1 (nové, aj ojazdené), s emisiami CO

2
  

do 75 g CO
2
/km,

  - bicykel, elektrobicykel, kolobežka, elektrokolobežka, 
  - e-skúter,
  - elektrické nabíjacie stanice
•  a zároveň zašlú elektronicky na e-mailovú adresu uverpremodruplanetu@tatrabanka.sk odfotené 

dokumenty preukazujúce kúpu financovaného produktu/projektu a to minimálne do 100 % výšky 
úveru najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jeho poskytnutia takto: 

 - Bicykel, elektrobicykel, kolobežka, elektrokolobežka – Faktúra* a Doklad o zaplatení. 
 -  E-skúter, elektromobil, plug-in hybridné vozidlo M1 a N1 (nové aj ojazdené) - Faktúra* a Osved-

čenie o evidencii vozidla časť II (Technický preukaz) vydaný príslušným odborom dopravy 
PZ SR po prihlásení vozidla do evidencie.

 -  Ostatné produkty/projekty na zlepšenie energetickej účinnosti domu - Faktúra* (alebo záloho-
vá faktúra), Doklad o zaplatení, Doklad kde je uvedená technická špecifikácia produktu 
(typ, značka, energetická trieda). 



 -  Energetický certifikát produktu pred investíciou a energetický certifikát po investícii v prí-
pade, ak renovácie domu vedú k zlepšeniu energetického štítka o dve triedy a aspoň 20 %-nému 
zníženiu spotreby primárnej energie.

*  Faktúra obsahuje: meno, priezvisko, adresu kupujúceho, ktoré sú totožné s údajmi o dlžníkovi na 
spotrebiteľskom úvere, dátum vystavenia faktúry; kód, popis a cena produktu, prípadne informá-
cia o úhrade tovaru.

  Dátum vystavenia faktúry k uplatneniu benefitov musí byť maximálne 2 mesiace pred dátumom po-
skytnutia spotrebiteľského úveru, resp. neskorší ako tento dátum.

Benefity budú bankou poskytnuté do 10 dní odo dňa obdržania všetkých požadovaných dokumentov  
o kúpe financovaného produktu/projektu. Poplatok za úver bude vrátený na bežný účet poskytnutia 
úveru, z ktorého bol aj zúčtovaný.

O poskytnutí Benefitov a zmene podmienok úveru informuje banka klienta prostredníctvom Oznámenia 
nových podmienok úveru v Schránke správ Internet bankingu.

V prípade nesplnenia ktorejkoľvek podmienky uvedenej v tomto Verejnom prísľube môže banka klientovi 
Benefity neposkytnúť. 

Uvedené podmienky Benefitov sú platné od 1. 5. 2023 (vrátane) až do odvolania. 

Tatra banka má právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie 
týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti na stránke www.tatrabanka.sk.

Z tohto Verejného prísľubu sú vylúčené Bezúčelové úvery s benefitom „Bonus od 50 do 200 EUR“  
poskytnutým v rámci kampaňového predaja Bezúčelových úverov.

Reprezentatívny príklad RPMN: 

Pri úvere 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 6,49% p.a., dobou splatnosti úveru s počtom 96 
mesačných anuitných splátok a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 200 EUR, predstavuje 
ročná percentuálna miera nákladov 7,40% pri mesačnej splátke úveru 134,26 EUR, pričom posledná 
splátka úveru je vo výške 49,70 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 13 004,40 EUR, 
pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpo-
kladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

V prípade splnenia podmienok na uplatnenie Benefitov bude vrátený zaplatený poplatok za úver vo 
výške 200 EUR a úroková sadzba znížená na 5,99 % p.a., pričom vyššie uvedené údaje sa menia 
nasledovne:
Mesačná splátka úveru sa zníži na 131,77 EUR, pričom posledná splátka úveru bude vo výške  
57,19 EUR a ročná percentuálna miera nákladov sa zníži na 6,25 %. Celková čiastka, ktorú klient 
uhradí bude predstavovať 12 575,34 EUR. Ostatné údaje sa nemenia. 

V Bratislave, dňa 1. 5. 2023


