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VEREJNÝ PRÍSĽUB – Oslávte naše narodeniny s bonusom až 100€ 

 

Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, so sídlom Hodžovo námestie 

3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené Tatra banke, a.s. 

rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-

22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008, OPK-11394/2-

2008, OPK-18065/2009, ODB-12320- 3/2010 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-

007/2002/OCP (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené 

predpoklady, poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto 

verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“). 

 

I. Podmienky Verejného prísľubu 

 

1. Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube 

každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky: 

 

a) ku dňu 31.1.2023 nemá v Banke vedený žiadny bežný účet, t. j. Parádny účet, Osobný 

účet, Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani Osobitný účet, 

b) v období od 1.2.2023 do 31.3.2023  (ďalej len „Trvanie verejného prísľubu“) si v 

ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky otvorí prvý Parádny účet (ďalej 

„Novootvorený Parádny účet“); uvedené sa nevzťahuje na Osobný účet a  

na tzv. zákonné účty, t. j. Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet a 

Osobitný účet, 

c) počas obdobia trvania verejného prísľubu podá v Raiffeisen banke žiadosť 

o presun svojho platobného účtu vedeného v inej banke alebo u iného 

poskytovateľa platobných služieb (ďalej len „Stará banka“) na svoj Novootvorený 

Parádny účet, 

d) do 30.6.2023  si na svoj Novootvorený Parádny účet zadá alebo na základe žiadosti 

o presun svojho platobného účtu vedeného v inej banke alebo u iného 

poskytovateľa platobných služieb mu bude zo strany Banky zadané aspoň jedno 

inkaso, 

e) splní podmienky poskytnutia zvýhodnenia podľa článku II. Verejného prísľubu (ďalej 

len „Podmienky verejného prísľubu“). 

 

2. Pre vznik nároku na zvýhodnenie podľa časti II. Verejného prísľubu sa vyžaduje súčasné 

splnenie všetkých Podmienok Verejného prísľubu.  

 

II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia 

 

1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas Trvania verejného prísľubu splní 

Podmienky verejného prísľubu, bonus vo výške 100€ a to v dvoch sumách 50€ a 50€ 

(ďalej len „Bonus“). 
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2. Banka pripíše Bonus bezhotovostným prevodom na Novootvorený Parádny účet 

najneskôr do 10.7.2023. v prípade, že v čase pripisovania prvej odmeny 50€ budú 

splnené podmienky a – d tohto bodu a druhej odmeny 50€ budú splnené podmienky a, 

b, c, a e tohto bodu: 

 

a) na Novootvorenom Parádnom účte klient nezmenil podmienky vedenia účtu na iný 

typ účtu (t. j. na Osobný účet, Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani 

na Osobitný účet),  

b) na Novootvorenom Parádnom účte nebude vedená exekúcia,  

c) klient nepožiadal o zrušenie Novootvoreného Parádneho účtu a Novootvorený 

Parádny účet nie je vo výpovednej lehote, 

d) žiadosť o presun platobného účtu nebude Starou bankou zamietnutá v rozsahu 

presunu platobného styku. 

e) z účtu bude najneskôr do 30.6.2023 zrealizované aspoň jedno inkaso. 

V prípade, že tieto podmienky vyplatenia odmeny nebudú splnené, klient stráca na odmenu 

nárok. 

 

III. Trvanie Verejného prísľubu 

 

1. Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 1.2.2023 do 31.3.2023. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

1. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky Verejného prísľubu alebo 

Verejný prísľub odvolať. Zmenu Podmienok Verejného prísľubu alebo odvolanie 

Verejného prísľubu Banka zverejní na svojom webovom sídle www.raiffeisen.sk. Zmena 

Podmienok Verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť 

dňom uvedeným vo zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného 

oznámenia. 

 

2. Z Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a. s., vrátane 

zamestnancov Tatra banky, a. s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, 

zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a. s., Tatra Asset 

Management, správ. spol., a. s.. 

 

V Bratislave, dňa 1.2.2023 

http://www.raiffeisen.sk/

