
 

Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v OR vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051. 

 

Pravidla reklamní akce 
„Podnikatelské eKonto SMART  zdarma“ 

 
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, (dále jen „Banka“), pořádá 
reklamní akci „Podnikatelské eKonto SMART zdarma“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále 
stanovených podmínek:  
 

I. Banka poskytne Klientům Výhodu, pokud splní v Rozhodném období podmínky vymezené 
v následujících ustanoveních. 

II. Reklamní akce se může zúčastnit Klient, který v Rozhodném období nepřekročí dobu trvání 
výkonu své podnikatelské činnosti v délce 12  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. Podmínkami dle těchto pravidel Reklamní akce je sjednání Smlouvy:  
i. na základě níž Banka založí Klientovi účet, a jejímž prostřednictvím Klient sjedná 

tarif Podnikatelské eKonto  SMART , nebo  

ii. jejímž prostřednictvím Klient ve vztahu k účtu, který Banka doposud vedla za účelem 
splnění peněžité vkladové povinnosti společníků Klienta (dále také jen „účet pro 
složení základního kapitálu“), sjedná tarif Podnikatelské eKonto SMART.  

IV. Výhoda bude Bankou Klientům poskytována nejdéle po dobu 12  měsíců, přičemž období 
je počítáno od uzavření Smlouvy podle čl. III. těchto pravidel.  

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

VI. Výhodu může Klient získat pouze ve vztahu k jednomu účtu, k němuž v Rozhodném období sjedná 
tarif Podnikatelské eKonto SMART, a to k tomu, který si Klient založil nejdříve.  

VII. V případě, že se Klient a Banka nedohodnou jinak, po uplynutí období uvedeného v čl. 
V. těchto pravidel, bude Klient platit Bance za služby poskytované v souvislosti s vedením účtu 
poplatky sjednané příslušným ceníkem, jenž je nedílnou součástí Smlouvy. 

VIII. Reklamní akce trvá do odvolání. Banka si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu Reklamní akce 
podle potřeby její pravidla. Rozhodnutí o změně pravidel či o ukončení trvání Reklamní akce je vždy 
účinné okamžikem zveřejnění na Veřejných stránkách a/nebo Obchodních místech Raiffeisenbank.  

 
Vymezení pojmů:  
„Klient“ – fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která je podnikatelem s ročním obratem 
(celkové tržby) do 50 000 000 Kč. 
„Rozhodné období“ – období od 1. 4. 2019. 
„Výhoda“ – výše paušálního poplatku za tarif Podnikatelské eKonto SMART 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. 4. 2019 


