PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Podnikatelské dny“
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 dny“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále stanovených podmínek:
I.

Banka Klientovi poskytne Zvýhodněnou sazbu a/nebo Bonus, pokud budou splněny podmínky
vymezené v následujících ustanoveních.
II. Zvýhodněnou sazbu získá Klient, který v Rozhodném období podá žádost o poskytnutí Úvěru a
poskytne Bance součinnost potřebnou pro vyhodnocení jeho žádosti (zejména předá všechny Bankou
vyžadované podklady) tak, aby za předpokladu schválení Klientovy žádosti v případě nabídek, které
Banka adresovala Klientovi s konkrétní výši, byla Úvěrová smlouva uzavřena nejpozději do konce
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla nabídka Úvěru Klientovi vystavena a Klientem
akceptována a zároveň, aby byl do tohoto data Úvěr Klientem i načerpán a v případě ostatních typů
Úvěrových smluv, aby byla smlouva uzavřena nejpozději do 30.6.2019 a Úvěr Klientem načerpán
nejpozději do 31.7.2019.
III. Bonus získá Klient, který v Rozhodném období uzavře Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu pro
splácení vkladů před vznikem obchodní společnosti, na jejímž základě zřídí Banka pro Klienta účet
pro složení základního kapitálu.
IV. 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 www.podnikatelskedny.cz a/nebo Obchodních místech Raiffeisenbank.
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto dokumentu se:
1. „Bonusem“ rozumí zřízení a vedení účtu pro složení základního kapitálu bez poplatku.
2. „Klientem“ rozumí podnikatel s ročním obratem (celkové tržby) za rok 2018 do 50 000 000 Kč.
3. „Pravidly“ rozumí tento dokument, který upravuje podmínky Reklamní akce.
4. „Rozhodným obdobím“ období od 1.4.2019 do 31.5.2019.
5. „Úvěrem“ rozumí úvěry s následujícím obchodním označením – Podnikatelský kontokorent, Provozní
úvěr, Splácený úvěr, Investiční úvěr, Neúčelový úvěr, Americká hypotéka.
6. „Úvěrovou smlouvou“ rozumí smlouva, kterou byl sjednán Úvěr.
7. „Zvýhodněnou sazbou“ rozumí poskytnutí Úvěru s pevnou úrokovou sazbou maximálně 5,9 % p.a.
V případě Úvěru označeného jako „Kontokorent“ představuje Zvýhodněná sazba výši pevné odchylky.
V případě sjednání Úvěru s offsetovým splácením je za umožnění tohoto druhu splácení k Zvýhodněné
sazbě připočtena přirážka ve výši 0,5 % p.a.
Raiffeisenbank a.s., 1. 4. 2019
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