Vitajte medzi najlepšími!
Otvorte si Google Play alebo App Store a stiahnite si
našu zamestnaneckú aplikáciu

.

Nájdete tu novinky z diania v našej banke, zaujímavý video
obsah, prehľadný zoznam benefitov, našu bankovú stratégiu
a pravidelné vyhodnocovanie cieľov v prehľadnej forme,
ale aj obedové menu v blízkosti či aktuálne heslo na wifi.

Vyhľadávanie

Prihlasovacie meno je vaše osobné číslo (TB-čko)
v 7-miestom tvare (napr. TB12345).
Heslo je mesiac vášho narodenia (napr. december).

Novinky
Príbehy o nás
Benefity

V prípade problémov s prihlásením kontaktujte
ServiceDesk cez Teams chat alebo LiveChat na SD portáli.

Dobročinnosť
#prirodzenenajlepsi
Najbližšie plánované akcie
Obedové menu
Kariéra
Vitajte

Google Play

App Store

Finančné benefity
Balík služieb
Bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB v Tatra banke
a Parádny účet v Raiffeisen banke majú zamestnanci bez poplatku.
Hypotéka od Tatra banky
Odpustené poplatky za úver/zmenu. Podmienky
hypotekárneho úveru ako pre výnimočného klienta.
Bezúčelový úver od Tatra banky alebo Raiffeisen banky
Odpustené poplatky za úver/zmenu. Podmienky úveru
ako pre výnimočného klienta.
Zmenárenské služby
Denný limit konverzie stredovým kurzom do 3 000 €.

Finančné benefity sa vzťahujú na zamestnancov Tatra banka Group po 3-mesačnej skúšobnej dobe.
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Finančné benefity
Príspevok na DDS
Tatra banka prispieva každému zamestnancovi, ktorý si zriadi doplnkové
dôchodkové sporenie v DDS Tatra banky, podľa počtu odpracovaných
rokov až do výšky 3 % zo základnej hrubej mzdy.
Kreditná karta bez poplatku
Týka sa všetkých kreditných kariet – štandardnej, zlatej aj platinovej
bez ohľadu na plnenie Programu odmeňovaniaTB.
Prioritné akcie Tatra banky
Zamestnanci majú možnosť zakúpiť si prioritné akcie banky a podieľať
sa tak na hospodárskom výsledku, ktorý spoločne vytvárame.
Podielové fondyTB
Všetky jednorazové investície aj Investičné sporenieTB bez vstupných
a výstupných poplatkov.

Finančné benefity sa vzťahujú na zamestnancov Tatra banka Group po 3-mesačnej skúšobnej dobe.
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Work-life benefity
Dovolenka Plus
Noví zamestnanci majú možnosť získať až 3 dni Dovolenky Plus
– v závislosti od toho, v ktorom štvrťroku nastúpia. Od druhého kalendárneho roka po nástupe máme všetci k dispozícii 5 dní Dovolenky Plus.
Dni voľna navyše
Reštart voľno či voľno z peňaženky voľných dní. Po schválení
manažérom môže zamestnanec získať dni voľna navyše.
2 dni na dobrovoľníctvo
2 pracovné dni ročne, ktoré môžu všetci zamestnanci ľubovoľne
využiť v rámci programov Viac pre regiónyTB a Naše Mesto.
Práca z domu
V našej banke podporujeme možnosti práce z domu v rôznych formách.
Záleží na type pozície, do akej miery vzdialenú prácu umožňuje.
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Ďalšie benefity
E-shop benefitov
Elektronický benefitový portál, na ktorom má zamestnanec svoj osobný
účet s rozpočtom 100 € ročne. Ten môže využiť na benefity u viac ako
2 200 poskytovateľov podľa svojich záujmov a preferencií.
MultiSport karta
Umožňuje využívať 260 typov pohybových a relaxačných aktivít na viac
ako 890 športoviskách v 150-tich mestách po celom Slovensku.
Príspevok na stravu
Príspevok zamestnávateľa na stravné je 2,95 €. Poukazuje sa formou
príspevku na účet alebo formou stravnej karty – podľa preferencie
zamestnanca.
Rekreačný poukaz
Príspevok na rekreáciu sa zamestnancovi poskytuje v súlade
so Zákonníkom práce formou rekreačných poukazov.
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Doplácanie PN
Od 6. dňa PN doplácanie rozdielu medzi výplatou nemocenského
a čistou mzdou najviac do 80 % čistej mzdy (maximálne 60 dní v roku).
Príspevok na ošatenie
Zamestnanci na vybraných pozíciách majú nárok na ročný príspevok
na ošatenie. Podmienkou využitia príspevku je označenie zakúpeného
ošatenia nažehľovačkou.
Detské kútiky
K dispozícii sú celoročne – v Bratislave na centrále na Hodžovom
námestí 3 a v Prešove v spracovateľskom centre na Kúpeľnej 3/A.
Zľavové ponuky u partnerov
Desiatky výhodných ponúk v oblastiach ako vzdelávanie, kultúra, šport,
cestovanie, relax, auto-moto, elektro, bývanie a pod.
Zamestnanecký odporúčací program Najlepší hľadajú Najlepších
Každý z nás sa môže podieľať na vytváraní nášho bankového tímu.
Za úspešné odporúčanie nového kolegu ponúkame finančnú odmenu
až do 700 €.
Možnosť vybrať si dizajn karty
Vyberte si svoju kartu zo 4 umeleckých dizajnov podľa toho,
ktorá sa vám páči najviac.
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Michal Liday
Generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva
Tatra banky

Art at banka
Sme banka, ktorá miluje inovácie a s hrdosťou podporuje slovenské umenie.
Veríme, že tieto dva odlišné svety je možné prepájať, a preto posúvame
hranice bankovníctva, kde technológie, múdrosť a krása spoluvytvárajú
novú, inteligentnú budúcnosť.
Vyberte si z našej galérie nových jedinečných dizajnov platobných kariet
inšpirovaných dielami od nominovaných a laureátov Ceny Nadácie
Tatra banky za umenie.
Platobné karty sme vďaka umelcom povýšili na kúsok umenia, ktorý teraz môže
mať každý z nás. Lebo veríme, že umenie má zmysel, len keď je medzi ľuďmi.
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1. Chceme dokázať, že
láme zaužívané tradície.

umenie

2. Máme odvahu

experimentovať a r o b i ť v e c i i n a k .
3. Veríme, že tvorivosť má miesto
v každodennom živote. 4. Chceme,
a b y ľ u d i a
p o c h o p i l i

zmysel umenia.

5. Len keď spojíme sily, v y t v o r í m e
farebnejší svet. 6. Odlišnosť je základným
prvkom každej tvorby.

7. Chceme vnášať úsmev

8. Vytvárame vzťah
a
medzi ľuďmi umením.
9. Je nevyhnutné

a krásu do všedného života.

10. Veríme, že vďaka spolupráci

prinášať v umení zmenu.

a t v9 o r e n i u d o k á ž e m e m e n i ť s v e t k l e p š i e m u .

Dizajnová karta
podľa vlastného výberu
Noví zamestnanci majú jedinečnú možnosť vybrať si jeden zo 4 dizajnov debetnej
karty Tatra banky bez ohľadu na segment, ku ktorému je priradená.
Kartu si môžete vybrať pri otvorení svojho zamestnaneckého účtu bez poplatku
v Tatra banke – cez aplikáciu Tatra banka, DIALOG Live alebo priamo v pobočke.
Ak už účet otvorený máte, môžete požiadať o výmenu karty.
Vybrať si môžete zo 4 umeleckých dizajnov:

crafting plastics! studio

Erik Šille

Lucia Tallová

Holografická karta
od Victorie Jamrich

Debetná karta
Visa Electron
štandard

Debetná karta
Visa Electron
Premium banking

Debetná karta
Visa Electron
Private banking

Debetná karta
Visa Electron
študentská
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#prirodzenenajlepsie ponožky
Milujeme inovácie a s hrdosťou dlhoročne podporujeme umenie a vzdelávanie.
Prepájame tieto 3 svety, lebo veríme, že krása, múdrosť a technológie budú vytvárať
svet, v ktorom chceme žiť a ktorý chceme aj pre budúce generácie.
V rámci myšlienky Tri svety. Jedna banka vznikli unikátne ponožky
#prirodzenenajlepsi, ktoré pre nás navrhla slovenská dizajnérka Michaela
Bednárová, dvakrát nominovaná na Cenu Nadácie Tatra banky za umenie.
Svet umenia, vzdelávania a technológií sa vzájomne prepája v 9 jedinečných
dizajnoch a 27 kombináciách, ktoré spolu vytvárajú.
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Podrobnejšie informácie o jednotlivých benefitoch
nájdete na intranete v sekcii Naša banka – Zamestnanci a v aplikácii

