S novou digitálnou kreditnou kartou bez plastu
vás odmeníme za platby až do 100 EUR
Tatra banka, a.s., sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube,
vyplatí jednorazovo beneﬁt.
Limitovaná ponuka platí do 26. 7. 2022 pre kreditné karty Visa štandard, Visa zlatá a Visa Platinum.
Beneﬁt 5 % cashback na platby zrealizované a zúčtované do 30. 11. 2022 (maximálne 100 EUR späť) môže
získať klient, ktorý bude platiť svojou novou digitálnou kreditnou kartou.

Podmienky:
• platí pre digitálne kreditné karty vydané* v období 16. 5. – 26. 7. 2022 vrátane,
• platby musia byť na kartovom účte zrealizované a zúčtované v období od 16. 5. 2022 do 30. 11. 2022 vrátane (ďalej aj „sledované obdobie“),
• platí pre nové kartové účty, pričom do transakcií sa započítavajú transakcie realizované hlavnou aj dodatkovými kartami,
• maximálnu výšku beneﬁtu 100 EUR je možné získať kumulatívne za celé sledované obdobie alebo aj na základe jednej uskutočnenej transakcie,
• do transakcií sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty, výbery hotovosti z bankomatu a špeciálne
typy transakcií**,
• cashback maximálne vo výške 100 EUR bude pripísaný na kartový účet, ku ktorému je karta (alebo karty)
vydaná po skončení sledovaného obdobia, najneskôr do 1. 12. 2022,
• klientovi neprislúcha bonus, ak bude hlavná kreditná karta v priebehu sledovaného obdobia v statuse „zrušená klientom“, resp. „zrušená bankou“.
* Pod vydanou kartou sa rozumie podpis Zmluvnej dokumentácie ku kreditnej karte.
** Špeciálne typy transakcií: nákup cudzej meny, elektronické peňažné prevody, ﬁnančné služby a obchodovanie, ﬁnančné platby v prospech iných inštitúcií, nákup cestovných šekov, hazardné hry, lotérie a stávkovanie, transakcie, ktoré boli stornované alebo vrátené.

Banka si vyhradzuje právo tieto podmienky beneﬁtu k digitálnej kreditnej karte Visa štandard, Visa zlatá a Visa
Platinum kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejníme v deň účinnosti na internetovej stránke Tatra banky.
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Klienti, ktorým nebola priznaná a komunikovaná odmena, môžu požiadať o preverenie splnenia nároku na
odmenu najneskôr do 28. 2. 2023. Po tomto dátume Tatra banka, a.s., nie je povinná preverovať splnenie
podmienok ani priznať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.
Z tohto prísľubu sú vylúčení zamestnanci skupiny TBG Group.

Reprezentatívny príklad pre kreditnú kartu Visa štandard súkromná
V prípade splnenia Programu odmeňovaniaTB a podmienky každomesačnej úhrady celej dlžnej sumy najneskôr
v deň splatnosti bude RPMN = 0,00 %. Za predpokladu vyčerpania úverového rámca ihneď prostredníctvom
POS terminálu a následného splácania iba minimálnej splátky vo výške 5 % z dlžnej sumy – minimálne však
15 EUR, bude musieť klient zaplatiť celkovú sumu vo výške: 1 033,72 EUR. Parametre použité na výpočet
reprezentatívneho príkladu: celkový úverový rámec: 650 EUR, typ karty: Visa štandard, mesačný poplatok
za hlavnú kartu: 2,50 EUR, variabilná výška štandardnej úrokovej sadzby: 18,80 %, RPMN: 30,32 %, lehota
splatnosti: 12 mesiacov.
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