
Ako na to
Akcionár si nárok na benefit uplatní prostredníctvom registrácie, ktorá prebieha od 
01.11.2018 do 30.09.2019 cez špeciálnu aplikáciu na stránke www.tmr.sk, v sekcii 
„akcionársky klub“.

Systém akcionára automaticky presmeruje na špeciálny formulár na stránke 
www.gopass.sk/akcionári.

Ak už je akcionár členom programu GOPASS, použije pôvodné prihlasovacie údaje.

Ak akcionár ešte nie je členom programu GOPASS, vytvorí si novú registráciu.

Už som akcionár: zobrazí sa registračný formulár obsahujúci údaje akcionára. 

V registračnom formulári bude potrebné obnoviť údaj ako je počet akcií a meno obchodníka.

Som nový akcionár: zobrazí sa čistý registračný formulár, ktorý bude potrebné vyplniť.

Formulár obsahuje tieto údaje: meno, priezvisko, email, telefón, ulica, PSČ, mesto, krajina, 
rodne číslo, počet akcií, na akej burze boli akcie nakúpene a u ktorého obchodníka, čestné 
prehlásenie k správnosti údajov a samotná registrácia.

Spoločnosť TMR potvrdí alebo odmietne akcionárovi registráciu v Akcionárskom klube TMR 

do 10 pracovných dní odo dňa jej uskutočnenia akcionárom. 

http://www.tmr.sk/
http://www.gopass.sk/akcionári


Ako na to
Spoločnosť TMR potvrdí alebo odmietne akcionárovi registráciu emailom. 

V prípade zamietavého stanoviska akcionár emailom obdrží informáciu o dôvode zamietnutia 
s uvedením postupu, podľa ktorého bude potrebné postupovať. 

Akcionár si vo svojom osobnom konte GOPASS, v sekcii zľavové centrum aktivuje priznaný 
benefit.  

Pokiaľ akcionár ešte nemá doma svoju personalizovanú kartu GOPASS a má záujem využiť 
benefit v strediskách, môže tak urobiť so svojou dočasnou kartou GOPASS, ktorá mu po 
aktivácii benefitu prišla na osobný email. 

Pokiaľ akcionár už svoju čipovú kartu Gopass má, po aktivácií benefitov v zľavovom centre 
môže navštíviť strediská a využívať výhody akcionárskeho klubu.

Čo znamená priradené konto?

Každý registrovaný akcionár môže na svojom konte GOPASS na internetovej
stránke www.gopass.sk zaregistrovať a priradiť ku svojmu kontu GOPASS max. ďalších desať (10)
osôb.

Priradená osoba nemá samostatné konto v programe GOPASS. Bodové transakcie za nákup 
tovarov a služieb v prevádzkach TMR sú evidované a body sú pripisované automaticky na konto 
člena, ktorý priradenú osobu zaregistroval pod svoje konto (master konta).



Sumár výhod 

✓ Registrácia nároku na akcionársky benefit je veľmi jednoduchá a rýchla. 

✓ Na vyzdvihnutie benefitu nie je potrebná návšteva Infocentra, teda nestojíte v rade, pretože 
si svoju špeciálnu ponuku nabijete/aktivujete rovno doma. 

✓ Približne do 14 dní príde akcionárovi (novému členovi) jeho osobná čipová karta GOPASS 
rovno domov. 

✓ Po príchode do strediska sa môžete obuť do lyžiarok a odkráčať priamo na svah.

✓ S kartou GOPASS si užijete Tatry ako nikdy doteraz a naviac získavate skvelé vrcholové 
odmeny. 

✓ Karta GOPASS Vám umožňuje výhodnejšie ceny a vďaka nej zbierate body, za ktoré si môžete 
objednať ďalšie odmeny a potom zažiť viacero zážitkov. 

✓ Za každé utratené 1 € sa na Vašu GOPASS kartu načíta 1 bod. Za svoje body si kedykoľvek 
môžete objednať ďalšie odmeny. Body zbierate za všetky nákupy, preto nezabudnite mať 
kartu vždy pri sebe. Kedykoľvek si môžete svoje body premeniť na odmeny.





Viac informácií o výhodách karty GOPASS nájdete na

www.gopass.sk

Viac informácií o akcionárskom klube získate na

www.tmr.sk/akcionarsky-klub/

alebo na emailovej adrese  benefit@tmr.sk

http://www.gopass.sk/
mailto:benefit@tmr.sk
mailto:benefit@tmr.sk

