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Meno poskytovateľa účtu:  Tatra banka, a.s. 
  Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 
  IČO: 00686930 
  Obchodný register Okr.súdu Bratislava I.,  
  Oddiel Sa, vložka č. 71/B 

Názov účtu:                             osobný numerický bežný účet   
Dátum:                                     03.09.2018 

 

• Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na platobný 
účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty. 

• Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú uvedené. 
Kompletné informácie môžete nájsť v Zmluve o osobnom numerickom bežnom účte a Obchodných 
podmienkach Private banking Tatra banky, a.s. a v Sadzobníku poplatkov pre klientov privátneho 
bankovníctva Tatra banky, a.s.  

• Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii. 

 

Služba  Poplatok   

Všeobecné služby súvisiace s účtom  
Vedenie účtu (zmluva o osobnom 
numerickom bežnom účte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štvrťročne 
do 331.939,19 EUR 
nad 331 939,19  EUR  
do 995 817,57 EUR 
 
 
nad 995 817,57 EUR 
do 1 991 635,13 EUR 
 
 
nad 1 991 635,13 EUR 
 
 
 
 
 
Celkový ročný 
poplatok: 
 

 
0,45% p.a., min. 233 EUR 

0,30% p.a. zo sumy 
presahujúcej 331 939,19 EUR 

+ poplatok podľa 
predchádzajúceho pásma 

0,15% p.a. zo sumy 
presahujúcej  995 817,57 EUR 

+ poplatok podľa všetkých 
predchádzajúcich pásiem 

0,05% p.a. zo sumy 
presahujúcej 1 991 635,13 

EUR + poplatok podľa 
všetkých predchádzajúcich 

pásiem 
 

súčet štvrťročných   
poplatkov 

Dokument s informáciami 
o poplatkoch 
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Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z:  
• vedenie účtu bez minimálneho 

zostatku 
• štvrťročne výpis z účtu  
• transakcie na účte 
• zvýhodnené úročenie účtu 

 
Služby nad rámec tohto množstva sa 
budú účtovať samostatne 

Platby (bez kariet) 
Trvalý príkaz súvisiaci s investovaním 
do podielových listov podielových 
fondov spravovaných Tatra Asset 
Management, správ. spol., a.s. v rámci 
programu sporenia 
Trvalý príkaz okrem vyššie 
uvedeného 
Inkaso 

 
 

0,- EUR 
 
 
 
 

služba nie je k dispozícii 
 

služba nie je k dispozícii 

Platobné karty a hotovosť 
Poskytnutie debetnej karty  
Výbery hotovosti  

 
                                                     

služba nie je k dispozícii  
služba nie je k dispozícii 

Prečerpanie a súvisiace služby 
Prečerpanie (voliteľné prečerpanie)  služba nie je k dispozícii 
	  

	  


