
Pravidla reklamní akce Raiffeisenbank a.s.  
pro 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, sp. zn. B 2051 (dále 
jen „banka“) tímto stanovuje následující pravidla reklamní akce banky pro podnikatelské 
micro úvěry „PODNIKATELSKÉ DNY“ (dále jen „akce“) : 
 
 
Účastník akce: 
Účastníkem akce je fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba s obratem do 50 milionů 
Kč (tržby za rok 2014), která splní následující podmínky: 

• obdrží v rámci kampaně banky „Podnikatelské dny“ konané ve dnech od 1. 10. 2015 
do 31. 10. 2015 od zaměstnance banky na jakékoli pobočce banky nebo od externího 
obchodního zástupce banky speciální kampaňový orientační propočet, a 

• požádá banku o poskytnutí nepředschváleného podnikatelského úvěru (Investiční 
úvěr, Neúčelový úvěr, Americká hypotéka), doloží bance veškeré dokumenty 
požadované bankou za účelem schválení poskytnutí takového podnikatelského úvěru 
(včetně speciálního kampaňového orientačního propočtu uvedeného výše) a uzavře 
příslušnou úvěrovou smlouvu, na jejímž základě bude podnikatelský úvěr poskytnut 
(dále jen „Úvěrová smlouva“), nejpozději do 31. 12. 2015. 

 
Podmínky akce – Sleva z úrokové sazby: 

• Účastníkovi akce poskytne banka jednorázovou slevu na úrokové sazbě ve výši 0,5% 
(tj. půl procentního bodu) ze standardně vypočtené sazby podle pravidel banky, 
v případě úvěru s celkovým  limitem rovným 2000000 CZK, nebo vyšším. 

• Účastníkovi akce poskytne banka jednorázovou slevu na úrokové sazbě ve výši 1% 
(tj. procentní bod) ze standardně vypočtené sazby podle pravidel banky, v případě 
úvěru s celkovým  limitem nižším než 2000000 CZK. 

 
• Banka poskytne slevu pouze k nepředschváleným úvěrům. Tzn., slevy se nevztahují 

na úvěry nabídnuté bankou klientovi s předem schváleným limitem. 
• Uvedené slevy budou poskytnuty pro první období platnosti úrokové sazby. 

 
 
 
 
 
Vymahatelnost slevy a bonusu: 
Na poskytnutí slevy či bonusu neexistuje právní nárok. Vymáhání slevy na bance soudně či 
jinak je vyloučeno. 
 
Změna a ukon čení reklamní akce: 
Raiffeisenbank a.s. je oprávněna tato pravidla reklamní akce kdykoliv změnit nebo reklamní 
akci kdykoliv přerušit či ukončit. Změna či skončení reklamní akce jsou vždy účinné 
okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách www.podnikatelskedny.cz. 
 
Další podmínky poskytnutí výše uvedených bankovních služeb se řídí pravidly banky a po 
uzavření smlouvy s klientem také příslušnou smluvní dokumentací. 


