Raiﬀeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiﬀeisen banka

Garancie navždy
Každému, kto si otvoril bežný účet (ďalej len „účet“) v Raiﬀeisen banke (ďalej len „banka“) do 1.6.2019 a splní podmienky
dohodnuté v príslušnej zmluve uzatvorenej s bankou garantujeme, že:

1. KARTU MÁTE NA POČKANIE.
Debetnú platobnú kartu k účtu vedenému v banke vydáme majiteľovi účtu a ďalším držiteľom kariet určeným k tomuto
účtu vždy na počkanie v ktorejkoľvek pobočke banky, a to bez ďalších poplatkov.
Na počkanie vydáme aj náhradnú platobnú kartu.

2. ZA VKLADY A VÝBERY NEPLATÍTE.
Vklad na účet a výber z účtu vedeného v banke zrealizovaný v hotovosti v pobočke banky je bez akýchkoľvek ďalších
poplatkov.
Táto garancia sa nevzťahuje na viazaný vklad ani na vklady v hotovosti na účty v inej banke.

3. KARTY MÁTE PRE CELÚ RODINU.
Debetnú platobnú kartu k účtu vedenému v banke spravujeme majiteľovi účtu a ďalším držiteľom kariet určeným
k tomuto účtu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4. ZA PLATBY KARTOU NEPLATÍTE.
Platba ľubovoľnou platobnou kartou vedenou k účtu v banke je bez akýchkoľvek ďalších poplatkov banky.
Táto garancia sa nevzťahuje na výbery hotovosti platobnou kartou z bankomatov ani na výbery platobnou kartou
v pobočke inej banky, na pošte, v zmenárni v SR alebo v zahraničí.
Ak nesplníme ktorúkoľvek z hore uvedených garancií, zaväzujeme sa, že pripíšeme na účet dotknutého klienta
(t. j. majiteľa tohto účtu, ku ktorému nebola splnená garancia) sumu 100 €, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní
od nesplnenia garancie.
Tieto Garancie navždy a nevzťahujú na platobné účty, ktoré budú otvorené po 1 6. 2019.
Toto nové znenie podmienok Garancií navždy je zverejnené 7. 5. 2019 a účinné od 1. 6. 2019.
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