
PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE 
„ZAPLATÍME ZA VÁŠ PRVNÍ NÁKUP“

(dále jen „Pravidla“)

1. Provozovatel marketingové akce, Účastníci marketingové akce
1.1 Provozovatelem marketingové akce je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 2051 (dále jen „Banka“).
1.2 Účastníky marketingové akce jsou osoby, které prostřednictvím webové stránky www.rb.cz/promo/kreditni-karta-style 

požádají o vydání Karty, následně uzavřou s Bankou smlouvu o vydání Karty a ke dni podání návrhu na uzavření smlouvy 
o vydání Karty zároveň nebudou držiteli jakékoliv kreditní karty vydané Bankou (dále jen „Účastník“).

2. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:
2.1 „Karta“ znamená kreditní karta STYLE vydaná Bankou Účastníkovi ve Sledovaném období.
2.2 „Klient“ znamená jakéhokoliv Spotřebitele, jinou fyzickou osobu, která není Spotřebitelem, nebo právnickou osobu vstupující 

do jednání s Bankou s cílem získání Bankovní služby nebo v souvislosti s ním nebo osobu, které již byla nebo má být Bankovní 
služba poskytnuta.

2.3  „Sledované období“ znamená období od 15. června 2018 do 31. prosince 2018.
2.4 „Kartový účet“ znamená interní účet Banky, na němž Banka eviduje pohledávky za klientem vzniklé v souvislosti s používáním 

Karty.
2.5 „Obchodník“ znamená každý prodejce zboží a poskytovatel služeb (hotely, restaurace, obchody, půjčovny aut, čerpací 

stanice, telefonní operátoři apod.), který standardně přijímá Karty jako platební prostředek k úhradě ceny za nakoupené 
zboží, nebo poskytnutou službu.

2.6 „Rozhodná transakce“ znamená první platba Kartou u Obchodníka provedená do 3 měsíců od vydání Karty.
2.7 „Bonus“ znamená odměnu ve výši až 500 Kč poskytnutou Bankou formou připsání částky v Kč na Kartový účet Karty 

nejpozději do 30 kalendářních dní od provedení Rozhodné transakce. Pravidla pro získání Bonusu a určení jeho výše jsou 
stanovena v těchto Pravidlech níže v bodě 3.3.

3. Podmínky marketingové akce
3.1 Účastník se k účasti na marketingové akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že splní všechny 

podmínky účasti na marketingové akci uvedené v těchto Pravidlech.
3.2 Podmínkou k zařazení Účastníka do marketingové akce je podání návrhu Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty 

Bance (dále jen „návrh Smlouvy“) ve Sledovaném období a následné provedení Rozhodných transakcí Kartou vydanou na 
základě přijatého návrhu Smlouvy. K podání návrhu Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty musí dojít na základě 
žádosti o vydání kreditní karty podané prostřednictvím webové stránky www.rb.cz/promo/kreditni-karta-style.

3.3 Účastník získá Bonus ve výši 500 Kč, pokud během Sledovaného období provede první platbu u některého z Obchodníků 
v celkové výši 500 Kč a více. V případě, že výše první platby u některého z Obchodníků bude nižší než 500 Kč, poskytne 
Banka Bonus ve výši rovnající se celkové částce Rozhodné transakce. Bonus bude připsán na Kartový účet nejpozději do 
30 kalendářních dní od provedení Rozhodné transakce. 

3.4 Z marketingové akce jsou vyloučeny dodatkové a náhradní Karty; za Rozhodnou transakci provedenou dodatkovou nebo 
náhradní Kartou tak nebude Bonus připsán.

3.5 Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z marketingové akce kdykoliv na základě vlastního uvážení, zejména v případě 
porušení smlouvy o vydání Karty. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Banky a stávající Klienti Banky, kteří již kreditní kartu 
Banky mají. Dále pak bývalí Klienti banky, jejichž smlouva o kreditní kartě vydané Bankou byla ukončena v období 12 měsíců 
před podáním návrhu Smlouvy.

4. Ostatní pravidla marketingové akce
4.1 Na vydání Karty není právní nárok. Přijetí návrhu Smlouvy na vydání Karty Bankou podléhá standardním schvalovacím 

pravidlům Banky.
4.2 Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její pravidla, případně marketingovou 

akci ukončit.
4.3 Tato pravidla Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách www.rb.cz. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení 

Sledovaného období.


