
 

 

 
 
 
    
 
 
 
Tlačová správa 
15. mája 2013, Bratislava 
 
Nová limitovaná edícia kreditnej karty je venovaná hercovi a predstaviteľovi Hamleta 
Robertovi Rothovi.  Kreditku s letným bonusom je preto lepšie mať ako nemať. 
 
Vizuál limitovanej edície symbolizuje jednu z najznámejších scén 
Shaekspearovej divadelnej hry Hamlet, za stvárnenie ktorého 
získal Robert Roth Cenu Nadácie Tatra banky za umenie. 
 
Navyše, všetci držitelia nových súkromných kreditných kariet, 
ktorí v termíne od 15. 5. do 31. 8. 2013 zrealizujú platby v objeme 
min. 300 € získavajú letný bonus 30 €. 
 
Limitovaná edícia je určená všetkým klientom Tatra banky a je 
možné ju získať od 15. mája až do vyčerpania limitovaného počtu 
kusov.  
 
Vďaka kreditnej karte môžu klienti využívať množstvo výhod: 
- získať pomoc v situáciách, v ktorých ju ocenia – pri poruche 

auta, spotrebiča a iných neplánovaných výdavkoch 
- môžu si rezervovať letenku, hotelovú izbu či auto v požičovni 
- peniaze banky využívajú zadarmo až do 47 alebo 51 dní 
- získajú flexibilitu v splácaní – klient sám rozhodujete, koľko z 

požičanej sumy zaplatí a kedy to urobí 
- získať cestovné poistenie, ktoré zabezpečí klienta aj v 

prípade úrazu, neplánovanej návštevy lekára, straty batožiny 
alebo meškania letu 

 
Byť či nebyť v podaní Roberta Rotha 
Uvedenie kreditnej karty sprevádza video s monológom Roberta Rotha z najznámejšej scény z hry 
Hamlet. Toto video si môžu priaznivci herca Roberta Rotha pozrieť aj zosnímaním kampaňovej 
inzercie v časopisoch a na citylightoch pomocou voľne stiahnuteľnej aplikácie Layer (pre OS 
Android a iPhone). Vďaka tomuto špeciálnemu prevedeniu sa v telefóne prebúdza divadelné 
javisko.  
Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=JBxbHlhlj00 
 
Tohto ročná limitovaná edícia je už deviatou limitovanou edíciou kreditných kariet, ktoré Tatra 
banka pravidelne prináša ako prejav pocty slovenským umelcom oceneným Cenou Nadácie Tatra 
banky za umenie. Naposledy mali klienti možnosť získať kreditnú kartu venovanú Erikovi Šillemu 
pod názvom Šillená karta.  

 
Kontakt pre doplňujúce informácie: 
 
Marína Smolková 
hovorkyňa  
marina_smolkova@tatrabanka.sk  
02/5919 1593 
 0911 328 007 
 

Mať či nemať?  
 


