
Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto obdrží toto oznámenie a splní podmienky tejto kampane, automaticky 
poskytneme nasledujúce zvýhodnenia:

100 % zľavu z poplatku za vedenie bežného účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB pre prvých 2 500 
klientov (ďalej iba „Odmena“).

Podmienky kampane:
a)  Podpis Zmluvy o účelovom splátkovom úvere na bývanie zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnosti 

k HypotékeTB alebo Zmluvy o bezúčelovom splátkovom úvere na bývanie zabezpečenom záložným právom 
k nehnuteľnosti k Americkej hypotékeTB (ďalej len „úverové zmluvy“) najneskôr do 11. 9. 2021.

b) Bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB bude zriadený najneskôr do 11. 9. 2021 – 23:59.
c) Zvýhodnenie sa poskytne iba na prvý zriadený bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB.
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 skončenia tejto kam-
pane.

Odmena:
V prípade, ak sú splnené podmienky a) až c), získa klient zľavu z poplatku za vedenie vlastného bežného účtu 
s balíkom služieb Tatra PersonalTB po dobu 12 mesiacov. Zľava bude nastavená mesiac po podpise úverovej 
zmluvy. Zľavu nie je možné kombinovať s inými typmi zliav z poplatku za vedeniu účtu. 
V prípade splnenia podmienky aj v bode d) klient získa zľavu z poplatku za vedenie bežného účtu s balíkom 
služieb Tatra PersonalTB na ďalších 12 mesiacov.

Klienti, ktorým nebola priznaná a komunikovaná odmena môžu požiadať o preverenie splnenia nároku na od-
menu najneskôr do 30. 11. 2021. Po tomto dátume Tatra banka, a.s. nie je povinná preverovať splnenie pod-
mienok a ani priznať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.

Obdobie trvania kampane:
Táto kampaň trvá od 12. 7. 2021 do 11. 9. 2021

Organizátor kampane:
Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Tatra banka“), DIČ 2020408522, 
Kontakt: tatrabanka@tatrabanka.sk, *1100 alebo 0800 00 1100, Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, 
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Tatra banka má právo podmienky tejto kampane kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvola-
nie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti zmeny na stránke www.tatrabanka.sk.


