
Pravidla reklamní akce Raiffeisenbank a.s.  
Úvěr bez zajištění a bez poplatku za zpracování 

(dále jen „Pravidla“) 
 

 
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČO: 49240901, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 (dále 
jen „banka“) tímto stanovuje následující pravidla reklamní akce banky „Úvěr na investice 
s podporou EU – záruky EIF“ (dále jen „akce“): 

 
 
Účastník akce: 
Účastníkem akce (dále jen „Účastník“) je právnická osoba s obratem nad 30 milionů Kč 
(tržby za rok 2014), která splní mj. následující podmínky: 

 požádá banku o poskytnutí Úvěru na investice s podporou EU – Záruky EIF, a to v 
období od 10. 9. do 10. 10. 2015, a doloží bance veškeré dokumenty požadované 
bankou za účelem schválení poskytnutí takového úvěru, a   

 uzavře příslušnou úvěrovou smlouvu, na jejímž základě bude Úvěr na investice 
s podporou EU – Záruky EIF poskytnut (dále jen „Úvěrová smlouva“), a to nejpozději 
do 31. 12. 2015. 

 
Podmínky akce: 
Účastníkovi akce nebude banka účtovat Poplatek za projednání žádosti o úvěr. 
Účastníkovi akce nebude banka účtovat Poplatek za zpracování Smlouvy, popř. Poplatek za 
vystavení závazného úvěrového příslibu. 
 
Vymahatelnost slevy: 
Na poskytnutí slevy či bonusu neexistuje právní nárok. Vymáhání slevy na bance soudně či 
jinak je vyloučeno. 
 
Změna a ukončení reklamní akce: 
Raiffeisenbank a.s. je oprávněna tato pravidla reklamní akce kdykoliv změnit nebo reklamní 
akci kdykoliv přerušit či ukončit. Změna či ukončení reklamní akce jsou vždy účinné 
okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách www.rb.cz/uver-bez-zajisteni. 
 
Další podmínky poskytnutí výše uvedených bankovních služeb se řídí pravidly banky a po 
uzavření smlouvy s klientem také příslušnou smluvní dokumentací. 
 
V případě zájmu navštivte jakékoli Firemní centrum uvedené na internetových stránkách 
banky, volejte na 800 900 900 a žádejte o zprostředkování kontaktu firemním poradcem 
nebo napište svoji poptávku na firemnibankovnictvi@rb.cz. 
 
 
Raiffeisenbank a.s.  
 
 
 

 
Pro odstranění pochybností zdůrazňujeme, že tato Pravidla nejsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 

1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Raiffeisenbank a.s. dále prohlašuje, že jakákoliv bankovní služba 
může být poskytnuta výhradně na základě písemné smlouvy, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. 
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