
Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky tejto kampane, poskytneme nasledujúce zvýhodnenie:

100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB na 12 mesiacov,  
až 84 EUR na Sporenie k účtu a až 50 EUR peňažný benefit v podobe mimoriadnej platby do Investič-
ného sporeniaTB (ďalej iba „Odmena“).

Podmienky kampane:
a)  Účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB bude zriadený od 26. 4. 2021 do 4. 7. 2021 – 23:59 online pro-

stredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka alebo v pobočke banky, 
b)  Klient má v čase otvorenia účtu vek aspoň 20 rokov,
c)  Klient v období trvania kampane nemá bežný účet vedený v Tatra banke, ktorý bol otvorený pred začiatkom 

kampane.
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).

e)  Investičné sporenieTB bude zriadené od 18. 6. 2021 do 4. 7. 2021 a zároveň pripísanie platby (pravidelnej 
alebo mimoriadnej) na bežný účet príslušného podielového fondu prebehne najneskôr do 31. 7. 2021.

Odmena:
a)  V prípade, ak sú splnené podmienky kampane a) až c), klient získa 100 % zľavu z poplatku za vedenie 

vlastného účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB po dobu 12 mesiacov. Zľava sa nastaví automaticky po 
otvorení účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Zľavu nie je možné kombinovať s inými typmi zliav z po-
platku za vedeniu účtu. V prípade splnenia podmienky aj v bode d) klient získa zľavu z poplatku za vedenie 
účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB na ďalších 12 mesiacov.

b)  V prípade, ak sú splnené podmienky kampane a) až c), klient získa 7 EUR mesačne na Sporenie k účtu 
počas nasledujúcich 12 mesiacov za aktívne používanie účtu*. Maximálna výška takto pripísaného kreditu 
je 84 EUR. Platba bude klientovi pripísaná najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po prvom celom 
kalendárnom mesiaci od otvorenia účtu, v ktorom bola splnená podmienka aktívneho používania účtu.

c)  V prípade, ak sú splnené podmienky kampane a) až c) a zároveň aj e), klient získa aj peňažný benefit na jed-
no Investičné sporenieTB, v identickej výške podľa prvej platby, a to maximálne 50 EUR. Peňažný benefit 
bude pripísaný najneskôr do 31. 8. 2021. 

*  aktívne používanie účtu – aspoň 1 prihlásenie do mobilnej aplikácie Tatra banka za mesiac a súčasne aspoň 
1 zúčtovaná platba zrealizovaná debetnou kartou (uvedené sa nevzťahuje na výbery hotovosti z bankomatu)  
k svojmu účtu za mesiac

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

„Začnite sporiť už dnes! Prispejeme vám na vaše  
Sporenie k účtu až 84 EUR za 12 mesiacov.“



Tatra banka, a.s. po splnení podmienok prizná odmenu len na jeden účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB a to 
ten, ktorý si klient otvorí ako prvý. V prípade otvorenia ďalšieho účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB klient nemá 
nárok na pripísanie odmeny na ďalší otvorený účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB. Požiadať o preverenie dôvodu 
nepripísania odmeny je možné do 30. 9. 2022.

V prípade, že klientovi bola vyplatená odmena v súbežne prebiehajúcej študentskej kampani Tatra Academy 2021, tak 
stráca nárok na odmenu v tejto kampane, ku ktorej sa viažu tieto podmienky.

Požiadať o preverenie dôvodu nepripísania odmeny do Investičného sporeniaTB je možné do 30. 9. 2021.

Obdobie trvania kampane:
Táto kampaň trvá od 26. 4. 2021 do 4. 7. 2021.

Organizátor kampane:
Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom re-
gistri 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.


