
PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Podnikatelské eKonto START zdarma“

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst-
ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, (dále jen „Banka“) tímto stanovuje následující pravidla reklamní akce Banky „Podnikatelské 
eKonto START zdarma“ (dále jen „Akce“): 

I. Akce probíhá v Rozhodném období. 
II. Akce se může zúčastnit Klient, který v Rozhodném období nepřekročí dobu trvání výkonu své podnikatelské činnosti v délce  

24 měsíců (od okamžiku zápisu o vzniku živnostenského oprávnění v živnostenském rejstříku v případě fyzických osob nebo od 
jejich vzniku zápisem v příslušném veřejném rejstříku v případě právnických osob).

III. Banka poskytne Klientovi Výhodu, pokud splní v Rozhodném období podmínky stanovené těmito pravidly reklamní akce. 
IV. Podmínkami dle těchto pravidel reklamní akce je: 

(i) sjednání smlouvy, na základě níž Banka založí Klientovi účet, a jejímž prostřednictvím Klient sjedná tarif Podnikatelské 
eKonto START, nebo

(ii) sjednání smlouvy, jejímž prostřednictvím Klient ve vztahu k účtu, který Banka doposud vedla za účelem splnění peněžité 
vkladové povinnosti společníků Klienta (účet pro složení základního kapitálu), sjedná tarif Podnikatelské eKonto START. 

V. Výhoda bude Bankou Klientům poskytována nejdéle po dobu 24 měsíců, přičemž období je počítáno od měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém došlo k uzavření smlouvy dle čl. IV. těchto pravidel Akce. 

VI. Pokud Klient v období, v němž mu je Bankou poskytována Výhoda dle čl. V. pravidel Akce, sjedná jiný tarif, v rámci něhož jsou 
určeny ceny, které je povinen platit Bance za poskytované služby, než je Podnikatelské eKonto START, Výhoda mu již nebude 
poskytována.

VII. Časové omezení trvání tarifu Podnikatelské eKonto START dle Produktových podmínek pro vedení účtů a vkladů se pro účet 
sjednaný Klientem v Rozhodném období neuplatní.

VIII. Výhodu může Klient získat pouze ve vztahu k jednomu účtu, k němuž v Rozhodném období sjedná tarif Podnikatelské eKonto 
START. 

IX. V případě, že se Klient a Banka nedohodnou jinak, bude Klient po uplynutí období dle čl. V. těchto pravidel Akce v souladu 
s ujednáním obsaženým v Produktových podmínkách pro vedení účtů a vkladů povinen platit Bance za služby poskytované 
v souvislosti s vedením účtu poplatky dle tarifu Podnikatelské eKonto BUSINESS.  

X. Banka je oprávněna Akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti Banka informuje prostřednictvím internetových 
stránek www.startujipodnikani.cz a obchodních míst Banky. 

Vymezení pojmů:

Klient – fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která je podnikatelem.
Rozhodné období – období od 1. 1. 2017 do 31. 05. 2017.
Výhoda – výše paušálního poplatku za tarif Podnikatelské eKonto START činí 0 Kč. Povinnost Klienta platit Bance za poskytované 
služby jiné poplatky než paušální poplatek, sjednané příslušným ceníkem, tím však není dotčena.

Raiffeisenbank a.s., 1. ledna 2017


