Tatra banka, a. s. zverejňuje aktuálne úplné znenie podmienok kampane:

„Peniaze späť až do 100 EUR za zodpovednejšie
nákupy s novým účtom.“
Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky tejto kampane, automaticky poskytneme nasledujúce
zvýhodnenia:
Účet pre modrú planétuTB bez poplatku za vedenie až na 24 mesiacov a peniaze späť až do 100 EUR (ďalej
iba „Odmena“).
1.) Podmienky kampane:
a)	Zvýhodnenie sa poskytne iba na jeden Účet pre modrú planétuTB zriadený online alebo v pobočke
banky počas trvania kampane.
b)	Podmienkou poskytnutia zvýhodnenia je, že klient počas trvania kampane nemal zriadený iný Účet pre
modrú planétuTB.
c) Účet pre modrú planétuTB bude zriadený od 16. 5. 2022 do 26. 7. 2022 – 23:59.
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 30 dní od
otvorenia účtu podľa písm. a).
2.) Odmena:
a) 	V prípade, ak sú splnené podmienky a) až c), získa klient vedenie vlastného Účtu pre modrú planétuTB
bez poplatku na 12 mesiacov. Vedenie účtu bez poplatku sa nastaví automaticky po otvorení Účtu pre
modrú planétuTB a nie je možné ho kombinovať s inými typmi zvýhodnení alebo zliav z poplatku za vedenie účtu. V prípade splnenia podmienky aj v bode d) klient získa vedenie vlastného Účtu pre modrú
planétuTB bez poplatku na ďalších 12 mesiacov.
b) 	
V prípade ak sú splnené podmienky a) až c) a klient v čase otvorenia Účtu pre modrú planétuTB
dovŕšil vek 20 rokov, môže získať po aktivácii služby My Benefit #pre
modruplanetu v mobilnej
aplikácii, z celkovej výšky nákupu u daného obchodníka v My Benefit #pre
modruplanetu dvojnásobnú výšku odmeny ako je štandardná výška odmeny u daného obchodníka v My Benefit
#premodruplanetu (ďalej len „Odmena navyše“). Odmena navyše sa vzťahuje na nákupy u obchodníkov, ktoré boli zrealizované debetnou kartou vydanou k novému účtu od 16. 5. 2022 do
30. 11. 2022 vrátane. Získaná Odmena navyše bude vyplatená mesačne najneskôr k 15. dňu v nasledujúcom mesiaci za všetky zúčtované platby za nákupy v My Benefit #premodruplanetu v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Maximálna výška takto vyplatenej Odmeny navyše je 100 EUR kumulatívne
za všetky čiastočne vyplatené Odmeny navyše.

Klienti, ktorým nebola priznaná a komunikovaná odmena podľa odseku 2., písmeno a), môžu požiadať o preverenie splnenia nároku na odmenu najneskôr do 30. 9. 2022. Klienti, ktorým nebola priznaná a komunikovaná
Odmena navyše podľa odseku 2., písmeno b), môžu požiadať o preverenie splnenia nároku na Odmenu navyše
najneskôr do 28. 2. 2023. Po tomto dátume Tatra banka, a.s. nie je povinná preverovať splnenie podmienok
a ani priznať odmenu, aj keby bol nárok dodatočne preukázaný.
Obdobie trvania kampane:
Táto kampaň trvá od 16. 5. 2022 do 26. 7. 2022
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 odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti zmeny na stránke www.tatrabanka.sk.

