
 

 

 

Program výhod pro RB kreditní karty 
 
1. Úvodní ustanovení 
1.1 Pravidla Programu výhod jsou platná pro vybrané držitele kreditních karet („Klient“, "Držitel karty"), 
vydávaných Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“). 
 
1.2 Tento Program výhod upravuje podmínky výhod, služeb a odměn poskytovaných Bankou a jejími 
obchodními partnery.  
 
1.3 Termíny uvozené velkými písmeny, které nejsou explicitně definovány v Programu výhod, mají stejný 
význam jako v Obchodních podmínkách pro vydání a používání kreditních karet ("Obchodní podmínky"), 
Všeobecných obchodních podmínkách, nebo v jiných podmínkách Banky. 
 
1.4 Tento Program výhod nabývá účinnosti dne 1. března 2016 a doplňuje a nahrazuje Program výhod pro 
Citi kreditní karty ze dne 1. května 2014 a je publikován na webových stránkách Banky. 
 
1.5 Program výhod je Banka oprávněna kdykoli zrušit nebo změnit, a to s účinností ke dni, kdy bude 
uveřejněno nové znění Programu výhod, nebo k pozdějšímu dni uvedenému ve změněném Programu 
výhod. Znění podmínek Programu výhod není smluvně závazné pro smluvní vztah uzavřený na základě 
Smlouvy o vydání kreditní karty. 
 
 
2. Věrnostní prémie na STYLE a DE LUXE kart ě 
 
2.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují na kreditní karty STYLE karta nebo DE LUXE . 
 
2.2 Věrnostní prémie na kart ě 
Držitel karty má možnost získat následující zvýhodnění: Věrnostní prémii 1 % z bezhotovostních plateb 
provedených Kartou ve form ě vrácené částky v K č na Kartový ú čet. 
 
Princip V ěrnostní prémie 
Držitel Karty musí pro získání Věrnostní prémie Kartu aktivovat a použít pro bezhotovostní platbu v České 
republice nebo v zahraničí. Za bezhotovostní transakci jsou považovány platby u obchodníků a dobíjení 
kreditu mobilního operátora z bankomatu prostřednictvím Karty. Věrnostní prémie je přiznána také za 
platby zboží či služeb prostřednictvím internetu (tzv. E-commerce).  
Za bezhotovostní platbu není považován výběr z bankomatu, služba Cash Back (tj. výběr hotovosti u 
obchodníka) a Cash Advance (tj. výběr hotovosti na přepážkách bank a směnáren).  
 
Maximální částka , kterou lze v rámci Věrnostní prémie přiznat, je omezena vždy na příslušné zúčtovací 
období Karty, ve kterém byla zaúčtována bezhotovostní transakce, z níž je Věrnostní prémie získávána, a 
to dle principu popsaného v Tabulce 1. 
 
Tabulka 1: Omezení horní hranice V ěrnostní prémie  

Typ Karty STYLE karta  DE LUXE karta  
Maximální výše Věrnostní prémie, kterou 

řiznat za jedno zúčtovací období 129 Kč 250 Kč 

 
 
I v případě, že Držitel provede a budou zaúčtovány bezhotovostní transakce v celkovém objemu vyšším, je 
Držiteli přiznána Věrnostní prémie vždy maximáln ě jen do výše horní hranice V ěrnostní prémie. 
 
Částka Věrnostní prémie je vždy přiznána jen Držiteli hlavní Karty, vedené k danému Kartovému účtu. Do 
celkového objemu bezhotovostních transakcí, ze kter ých se vypo čítává výše V ěrnostní prémie, se 
započítají i transakce provedené všemi dodatkovými Karta mi vydanými k hlavní Kart ě Držitele. 
 



 

 

Pokud dojde k výměně Karty, nastává riziko neúplného nápočtu Věrnostní prémie v daném zúčtovacím 
období. V případě, že dojde k zaúčtování transakce poslední den zúčtovacího období, bude Věrnostní 
prémie z této částky započítána do následujícího zúčtovacího období. 
 
Pozor – pro výpočet Věrnostní prémie je tedy rozhodné datum zaúčtování transakce, nikoliv datum 
provedení platby. 
 
O výši Věrnostní prémie informuje Banka Držitele ve výpise ke Kart ě za dané zúčtovací období. Na 
výpise je částka, kterou Držitel získává, označena jako „Věrnostní prémie“ a je vyčíslena v Kč. O tuto 
částku Věrnostní prémie je na výpise za dané Zúčtovací období snížena celková dlužná částka. 
 
Pro přiznání Věrnostní prémie je třeba mít Kartu aktivní k poslednímu dni zú čtovacího období . V 
případě, že Karta nebude k poslednímu dni zúčtovacího období aktivní, nebude za toto období Věrnostní 
prémie přiznána a případná odpovídající částka připadne ve prospěch Banky. 
 
 
3. Bonusy na ČSA kreditní kart ě 
 
3.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují na ČSA kreditní karty. 
 
3.2 Definice 
České aerolinie nebo Partner  - znamená České aerolinie a. s., se sídlem Praha 6, PSČ: 160 08, Letiště 
Václava Havla Praha, IČ: 45795908, DIČ: CZ45795908, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1662. 
OK Plus míle nebo Míle  - znamená míle Programu OK Plus Českých aerolinií 
Program OK Plus  - znamená věrnostní program Českých aerolinií Frequent Flyer Program OK Plus. 
Transakce  - znamená Bezhotovostní převod a Hotovostní transakce, jak jsou definovány 
v Obchodních podmínkách, provedené hlavní nebo Dodatkovou kartou a zaúčtované na Kartový účet. 
Zákazníci Českých aerolinií  - znamená členy Programu OK Plus, kteří jsou identifikováni na základě 
svého členského čísla OK Plus. 
 
3.3 Bonusy na kart ě 
Získávání Mil  
Míle za Transakce 
Míle Klient získává od Banky v souvislosti se zaúčtováním Transakcí na Kartový účet. Množství získaných 
Mil závisí na výši částky Transakce. Rozhodným dnem pro poskytnutí Mil v souvislosti s příslušnou 
Transakcí je datum zaúčtování Transakce na Kartový účet. 
 
Míle za Transakce jsou započítávány do nároku na získání Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus 
(„SkyTeam míle “), a to do maximální výše 15 000 Mil za kalendářní rok. Bonusové míle, Mimořádné 
bonusy ani jiné typy Mil do tohoto nároku započítávány nejsou. 
 
Bonusové míle 
Banka může Klientovi dále poskytnout určitý počet Mil jako vstupní a výroční bonus. Vstupní bonusy Banka 
poskytne v případě vydání nové hlavní karty na základě uzavření Smlouvy o vydání kreditní karty. Pro 
vyloučení pochybností platí, že vstupní bonusové míle nebudou poskytnuty v případech, kdy Karta byla 
vydána převodem z jiného typu Karty nebo se jedná o Kartu obnovenou, náhradní apod. 
 
Mimo řádné bonusy 
Banka si vyhrazuje právo poskytnout speciální promo bonusy za splnění určitých předem oznámených 
podmínek v rámci speciálních kampaní. Výše speciálních bonusů a podmínky pro jejich poskytnutí jsou 
vždy předem uveřejněny, a to zejména na webových stránkách Banky a prostřednictvím výpisu z kartového 
účtu. 
 
Kartové transakce bez nároku na získání Mil 
Míle nebudou Bankou poskytnuty při provedení následujících transakcí a operací v souvislosti s Kartovým 
účtem: 

• Inkaso platby SIPO *), 



 

 

• Inkaso platby za O2 služby, 
• kredit od Obchodníka, 
• Bezhotovostní převody na vrub Kartového účtu 
• jakékoliv kartové transakce v případě, že aktuální zůstatek Kartového účtu 
• překračuje úvěrový limit, 
• jakékoliv kartové transakce v případě, že nastal případ porušení Smlouvy nebo Závažná 

skutečnost, 
• zařazení kartové transakce do splátkového programu, 
• splátky programu splátek, 
• splátky na Kartový účet, 
• smluvní pokuta za pozdní platbu (neplatí pro karty vydané od 1.3.2016), 
• smluvní pokuta za překročení úvěrového limitu, 
• poplatky, 
• úroky, 
• platby pojistného. 

 
Kartové transakce s možností odebrání Mil 
Bankou poskytnuté Míle mohou být odebrány při provedení následujících kartových transakcí a operací v 
souvislosti s Kartovým účtem: 

• Storno Transakce 
 
Limit množství získaných Mil 
Neexistuje roční limit na počet získaných mil. Maximální výše Mil započítávaných jako SkyTeam míle je 15 
000 Mil za kalendářní rok. Míle za Transakce získané nad tento maximální roční limit budou připsány na 
účet OK Plus Klienta, nebudou však považovány za SkyTeam míle. 
 
Připsání Mil na ú čet OK Plus 
Míle v souladu s tímto Programem výhod budou získávány výlučně do Programu OK Plus, a to ve 
prospěch účtu OK Plus, jehož číslo Klient sdělí Bance v návrhu na uzavření Smlouvy o vydání kreditní 
karty. Míle Banka odešle na účet OK Plus do tří pracovních dnů od vystavení příslušného výpisu z 
kartového účtu. Počet Mil získaných za dané zúčtovací období Banka sdělí Klientovi na výpisu z Kartového 
účtu. 
 
Výše a podmínky získání Mil: 
První vstupní bonus 10 000 Mil 
První vstupní bonus je poskytnut za první Transakci zaúčtovanou na Kartový účet. V souvislosti s Kartovým 
účtem lze získat pouze jeden první vstupní bonus. 
 
Druhý vstupní bonus 10 000 Mil 
Druhý vstupní bonus je poskytnut, pokud do jednoho měsíce od vydání hlavní karty bude celková částka 
Transakcí zaúčtovaných na Kartový účet alespoň 5 000 Kč. 
 
Výro ční bonus 5 000 Mil 
Výroční bonus je poskytnut ke každému výročí vydání hlavní karty, pokud průměrná měsíční částka 
Transakcí zaúčtovaných na Kartový účet za posledních 12 měsíců je alespoň 15 000 Kč. 
 
Míle za Transakce 4 Míle za 100 K č 
Za každých 100 Kč z částky Transakcí získá Klient 4 Míle. 
 
3.4 Odpov ědnost za činnost Programu OK Plus, p řipsání a odepsání Mil 
Banka neodpovídá za jakékoliv změny či případné ukončení činnosti Programu OK Plus ani za připsání či 
odepsání Mil, které není provedeno řádně v souladu s Programem výhod, takovou odpovědnost nesou 
výhradně České aerolinie. 
 
3.5 Ukončení členství v Programu OK Plus, ukon čení vydávání Karty ve spolupráci s Partnerem 
Bezprostředně poté, co Banka obdrží zprávu od Českých aerolinií, že členství Klienta v Programu OK Plus 
bylo jakýmkoli způsobem v souladu s pravidly Programu OK Plus zrušeno, nebo v případě ukončení 
vydávání Karty ve spolupráci s Partnerem je Banka oprávněna, aniž by tím byly dotčeny pohledávky z 



 

 

Karty a bez vzniku odpovědnosti, změnit typ karty Klienta. Tuto změnu má Klient právo odmítnout a ukončit 
Smlouvu o vydání kreditní karty dle Obchodních podmínek. 
 
3.6 Zrušení karty nebo zm ěna typu karty 
V případě zrušení či změny typu Karty ztrácí Klient nárok na získání Mil, na které by měl nárok, avšak které 
k tomuto okamžiku dosud nebyly Klientovi poskytnuty nebo připsány na účet OK Plus. 
 
 
4. Bonusy na kart ě k BILLA kreditní kart ě 
 
4.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují na BILLA kreditní karty. 
 
4.2 Definice 
BILLA nebo Partner - znamená BILLA, spol. s r. o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251 01, 
IČ: 00685976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61519. 
Bonus - znamená odměnu ve formě připsání peněžní částky na Kartový účet poskytnutou dle tohoto 
článku Programu výhod. 
ITS BILLA TRAVEL - znamená ITS BILLA TRAVEL s.r.o., se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 67, okres 
Praha-východ, PSČ 251 01, IČ: 28512502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 147018. 
 
4.3 Bonusy 
Kartové transakce s nárokem na získání Bonusu 
Klient získává Bonus v souvislosti s provedením následujících kartových transakcí provedených hlavní 
nebo Dodatkovou kartou a operací v souvislosti s Kartovým účtem: 

• nákupy zboží či služeb u BILLA na území České republiky, 
• ostatní nákupy zboží či služeb u obchodníků v České republice a v zahraničí. 

Pro nové hlavní karty vydané na základě uzavření Smlouvy o vydání kreditní karty může být procentní 
sazba Bonusů zvýšena v rámci časově omezených promo akcí. Zvýšený Bonus poskytovaný v rámci 
takových promo akcí Klient nezíská v případě, že Karta byla vydána převodem z jiného typu Karty nebo se 
jedná o Kartu obnovenou, náhradní apod. 
 
Kartové transakce bez nároku na získání Bonusu 
Bonusy nebudou Bankou poskytnuty při provedení následujících kartových transakcí a operací v souvislosti 
s Kartovým účtem: 

• Inkaso platby SIPO *),  
• Inkaso platby za O2 služby, 
• výběry hotovosti, 
• kredit od Obchodníka, 
• Bezhotovostní převody na vrub Kartového účtu, 
• jakékoliv kartové transakce v případě, že aktuální zůstatek Kartového účtu 
• překračuje úvěrový limit, 
• jakékoliv kartové transakce v případě, že nastal případ porušení Smlouvy nebo Závažná 

skutečnost, 
• zařazení Kartové transakce do splátkového programu, 
• splátky programu splátek, 
• splátky na Kartový účet, 
• smluvní pokuta za pozdní platbu (neplatí pro karty vydané od 1.3.2016), 
• smluvní pokuta za překročení úvěrového limitu, 
• poplatky, 
• úroky, 
• platby pojistného. 

 
Kartové transakce s možností odebrání Bonusu 
Bankou poskytnuté Bonusy mohou být odebrány při provedení následujících kartových transakcí a operací 
v souvislosti s Kartovým účtem: 

• Storno Transakce 



 

 

 
Výpo čet Bonusu 
Bonus je poskytován měsíčně, celkovou částkou za dané měsíční zúčtovací období, nikoli za každou 
jednotlivou kartovou transakci. 
 
Výše Bonusu 
Výše Bonusu získaného v rámci daného zúčtovacího období a celková výše Bonusu, kterou lze využít, je 
uvedena na výpisu z Kartového účtu. Pro výpočet Bonusu v rámci zúčtovacího období je rozhodný den, 
kdy je kartová transakce zaúčtována na Kartový účet. 
 
Čerpání Bonusu 
Získaný Bonus je využit ke splacení nákupů u BILLA na území České republiky („BILLA nákup“). Získaný 
Bonus je automaticky čerpán, tj. připsán na Kartový účet, pokud Klient v následujícím zúčtovacím období 
provedl alespoň jeden BILLA nákup. Výše takového čerpání je omezena celkovou částkou BILLA nákupů v 
tomto zúčtovacím období. Nelze požadovat vyplacení Bonusu v hotovosti. 
 
Platnost Bonusu 
V případě, že po dobu šesti měsíců Klient neprovede žádný BILLA nákup, nárok na dosud získaný a 
nevyčerpaný Bonus bez dalšího zaniká. 
 
Nepřidělení Bonusu 
V případě, že autorizační systém kartových transakcí provozovaný společností BILLA není v době 
provedení kartové transakce dostupný, Bonus za takovou kartovou transakci nebude Klientovi poskytnut. 
 
Výše a podmínky získání Bonusu 

• Výše Bonusu je stanovena procentně z částek transakcí uhrazených Kartou. 
• Nákupy u BILLA v ČR a ITS BILLA TRAVEL v ČR 3,0 % 
• Ostatní nákupy (včetně všech zahraničních) 1,0 % 
• Ostatní transakce (výběry hotovosti, poplatky, úroky, splátky apod.) bez Bonusu 
• Maximální výše Bonusů získaných v zúčtovacím období 500 Kč 

 
Vrácení m ěsíčního poplatku za správu Karty 
Banka vrátí Klientovi měsíční poplatek za správu karty připsáním částky poplatku na příslušný kartový účet, 
pokud Klient v daném zúčtovacím období provedl alespoň jednu platbu za zboží a služby hlavní nebo 
Dodatkovou kartou. 
 
Zvýhodn ěný Nákup na splátky 
Provede-li Klient Kartou platbu za zboží a služby společnosti ITS BILLA TRAVEL ve výši 2 000 Kč či vyšší, 
může Klient požádat prostřednictvím Infolinky o zařazení této kartové transakce do splátkového programu 
typu Nákup na splátky na dobu 3 měsíců za zvýhodněných úrokových podmínek. Banka a Klient se mohou 
dohodnout i na nižší částce či jiném počtu měsíčních splátek pro zařazení kartové transakce do 
zvýhodněného Nákupu na splátky dle tohoto odstavce. 
 
4.4 Odpov ědnost za činnost BILLA Bonus Club programu provozovaného spol ečností BILLA 
Banka není odpovědná za jakékoliv změny či případné ukončení činnosti programu BILLA Bonus Club ani 
za připsání či odepsání BILLA bodů a poskytnutí výhod v rámci programu BILLA Bonus Club. Takovou 
odpovědnost nese výhradně společnost BILLA. 
 
4.5 Ukon čení vydávání Karty ve spolupráci s Partnerem 
V případě ukončení vydávání Karty ve spolupráci s Partnerem je Banka oprávněna, aniž by tím byly 
dotčeny Pohledávky z karty a bez vzniku odpovědnosti, změnit typ Karty Klienta. Tuto změnu má Klient 
právo odmítnout a ukončit Smlouvu o vydání kreditní karty dle Obchodních podmínek. 
 
4.6 Zrušení Karty nebo zm ěna typu karty 
V případě zrušení či změny typu Karty ztrácí Klient nárok na získání Bonusů, na které by měl nárok, avšak 
které k tomuto okamžiku dosud nebyly Klientovi poskytnuty nebo připsány na Kartový účet. Získané, avšak 
dosud nevyčerpané Bonusy bez dalšího nároku, resp. náhrady zanikají. 
 



 

 

 
5. Věrnostní prémie na MALL.cz nebo RB LIFE kreditní kar tě 
 
5.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují na MALL.cz nebo RB LIFE kreditní karty. 
 
5.2 Definice 
MALL - znamená společnost Internet Mall, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00. 
 
5.3 Získávání V ěrnostních prémií ("Prémie") 
Nárok na Prémie, p řipsání Prémií 
V souvislosti s používáním Karty k platbám za zboží a služby bude Banka Klientovi poskytovat Prémie 
formou připsání peněžní částky ve prospěch Kartového účtu. Celková výše Prémií získaných za dané 
zúčtovací období je zobrazena na měsíčním výpisu z Kartového účtu za období, ve kterém byly Prémie 
poskytnuty. V případě, že Kartová transakce, ke které se Prémie vztahuje, byla zaúčtována v den 
vystavení výpisu z Kartového účtu, bude Prémie v souvislosti s touto kartovou transakcí poskytnuta v 
následujícím zúčtovacím období. 
 
Výše Prémií 
Výše Prémií je stanovena procentně z celkové hodnoty plateb za zboží a služby provedených hlavní nebo 
Dodatkovou kartou anebo konkrétní částkou Prémií při splnění podmínky pro její získání.  
 
Kartové transakce bez nároku na Prémie 
Prémie nebudou Bankou poskytnuty při provedení následujících kartových transakcí a operací v souvislosti 
s Kartovým účtem: 

• Inkaso platby SIPO *),  
• Inkaso platby za O2 služby, 
• výběry hotovosti, 
• kredit od Obchodníka, 
• Bezhotovostní převody na vrub Kartového účtu, 
• jakékoliv kartové transakce v případě, že aktuální zůstatek Kartového účtu 
• překračuje úvěrový limit, 
• jakékoliv kartové transakce v případě, že nastal případ porušení Smlouvy nebo Závažná 

skutečnost, 
• zařazení kartové transakce do splátkového programu, 
• splátky programu splátek, 
• splátky na Kartový účet, 
• smluvní pokuta za pozdní platbu (neplatí pro karty vydané od 1.3.2016), 
• smluvní pokuta za překročení úvěrového limitu, 
• poplatky, 
• úroky, 
• platby pojistného. 

 
Kartové transakce s možností odebrání Prémií 
Bankou poskytnuté Prémie mohou být odebrány při provedení následujících kartových transakcí a operací 
v souvislosti s Kartovým účtem: 

• Storno Transakce 
 
Zrušení karty nebo zm ěna typu Karty 
V případě zrušení či změny typu Karty ztrácí Klient nárok na získání Prémií, na které by měl nárok, avšak 
které k tomuto okamžiku dosud nebyly Klientovi poskytnuty nebo připsány na Kartový účet. Získané, avšak 
dosud nevyčerpané Prémie bez dalšího nároku, resp. náhrady zanikají. 
 
Výše a podmínky získání Prémií 

• Standardní Prémie 2 % 
• Maximální výše všech Prémií získaných v zúčtovacím období 1 000 Kč 

 
Podmínky čerpání Prémií 



 

 

Získané Prémie může čerpat pouze držitel hlavní karty, a to prostřednictvím Infolinky. 
 
Způsoby čerpání Prémií 
(a) Připsáním částky na Kartový účet: 

• 500 Prémií odpovídá částce 500 Kč, 
• lze čerpat pouze celé násobky 500 Prémií, 
• příslušná částka je připsána na Kartový účet. 

 
(b) Úhradou poplatku za správu hlavní karty na období jednoho roku: 

• čerpaná částka je 500 Prémií, která odpovídá poplatku za roční vedení Karty ve výši 600 Kč, 
• počínaje následujícím zúčtovacím obdobím po dobu 12 měsíců Banka vrátí Klientovi 

měsíční poplatek za správu Karty připsáním částky poplatku na příslušný Kartový účet. 
• poplatek za správu Karty nebude vrácen v případě, kdy se jedná o Kartu obnovenou, 

náhradní apod. 
 
(c) Převodem Prémií na Míle - ZRUŠENO 
 
(d) Peněžním plněním - ZRUŠENO 
 
(e) Převodem na Smarty.cz poukázky - ZRUŠENO 
 
Platnost získaných Prémií 
Nevyčerpané Prémie se převádějí do dalších období a mají platnost 36 měsíců od jejich získání. Nejsou-li 
do této doby vyčerpány, jejich platnost končí a bez náhrady zanikají. 
 
Vrácení m ěsíčního poplatku za správu karty 
Po dobu prvních 12 měsíců od vydání nové hlavní Karty vydané na základě uzavření Smlouvy o vydání 
kreditní karty nebo převodem z jiného typu Karty vrátí Banka Klientovi měsíční poplatek za správu Karty 
připsáním částky poplatku na příslušný Kartový účet, pokud Klient v daném zúčtovacím období provedl 
alespoň jednu platbu za zboží a služby hlavní nebo Dodatkovou kartou. Poplatek za správu Karty nebude 
vrácen v případě, kdy se jedná o Kartu obnovenou, náhradní apod. 
 
5.4 Zvýhodn ěný Nákup na splátky 
Provede-li Klient MALL.cz kreditní kartou platbu za zboží a služby společnosti MALL ve výši 2 000 Kč či 
vyšší, může Klient požádat prostřednictvím Infolinky o zařazení této Kartové transakce do splátkového 
programu typu Nákup na splátky na dobu 12 až 24 měsíců za zvýhodněných úrokových podmínek. 
 
 
6. Bonusy na kart ě k O2 kreditní kart ě 
 
6.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují na O2 kreditní karty. 
 
6.2 Definice 
Inkaso platby za O2 služby - znamená kartovou transakci iniciovanou společností O2 ve výši měsíčního 
vyúčtování O2 služeb, která se na základě souhlasu Klienta zaúčtuje na Kartový účet. 
O2 služba - znamená službu dle aktuální nabídky společnosti O2, u které O2 umožňuje nastavit Inkaso 
platby za O2 služby z Karty. 
Platba za O2 služby - znamená úhradu vyúčtování O2 služeb provedenou Inkasem platby za O2 služby z 
Kartového účtu nebo na základě kartové transakce zadané prostřednictvím Infolinky jako Platba za O2 
služby. 
Sleva za O2 služby nebo Sleva - znamená Odměnu ve formě připsání peněžní částky na Kartový účet 
poskytnutou Bankou dle tohoto článku Programu výhod. 
O2 nebo Partner - znamená O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, 
PSČ 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322. 
 
6.3 Získání Slevy za O2 služby 
Připsání Slevy na Kartový účet. 



 

 

Slevu za O2 služby Klient získává formou připsání peněžní částky ve prospěch Kartového účtu. Výše této 
slevy je stanovena procentně z celkové výše Plateb za O2 služby provedených v daném zúčtovacím 
období hlavní nebo Dodatkovou kartou. Sleva za O2 služby bude poskytnuta v následujícím zúčtovacím 
období a její výše bude uvedena na měsíčním výpisu z kartového účtu. 
 
Zřízení Inkasa platby za O2 služby 
Podáním návrhu na uzavření Smlouvy o vydání Karty bere Klient na vědomí a souhlasí s automatickým 
zřízením Inkasa plateb za O2 služby z Kartového účtu a s tím, aby Banka společnosti O2 předala instrukce 
ke zřízení Inkasa plateb za O2 služby pro telefonní čísla uvedená v Návrhu na uzavření Smlouvy o vydání 
Karty. Dodatečné zřízení Inkasa plateb za O2 služby pro další telefonní čísla nebo jiné služby O2 je možné 
prostřednictvím zákaznické linky O2 či značkové prodejny O2. Banka neodpovídá za nesprávné zřízení 
Inkasa platby za O2 služby způsobené na straně O2. Takovou odpovědnost nese výhradně společnost O2. 
 
Podmínky získání Slevy 
Podmínkou pro získání Slevy za O2 služby v daném zúčtovacím období je provedení alespoň jedné platby 
za zboží a služby v hodnotě vyšší než 1,00 Kč. Rozhodným dnem pro poskytnutí Slevy za O2 služby v 
souvislosti s příslušnou transakcí je datum zaúčtování transakce na Kartový účet. 
 
Výše Slevy 
Výše Slevy za O2 služby je stanovena procentně z celkové výše prvních čtyř Plateb za O2 služby 
uhrazených Kartou v příslušném zúčtovacím období. Procentní sazba pro výpočet Slevy je stanovena v 
závislosti na celkové výši plateb za zboží a služby (kromě Plateb za O2 služby a plateb SIPO) provedených 
v daném zúčtovacím období. 
 
Typ karty O2 Classic  
Výše plateb za zboží a služby  Výše slevy 
0,00 Kč - 1,00 Kč   0 % 
1,01 Kč - 2 000,00 Kč   10% 
2 000,01 Kč - 5 000,00 Kč  15% 
5 000,01 Kč - 10 000,00 Kč  20% 
10 000,01 Kč a více   30% 
Maximální výše Slevy získané v zúčtovacím období 2 000 Kč 
Pro výpočet Slevy se použijí první čtyři Platby za O2 služby v daném zúčtovacím období. 
 
Typ karty O2 Gold 
Výše Plateb za zboží a služby  Výše slevy 
0,00 Kč - 1,00 Kč   0 % 
1,01 Kč - 5 000,00 Kč   20% 
5 000,01 Kč - 10 000,00 Kč  25% 
10 000,01 Kč - 20 000,00 Kč  35% 
20 000,01 Kč a více   40% 
Maximální výše Slevy v zúčtovacím období 4 000 Kč 
Pro výpočet Slevy se použijí první čtyři Platby za O2 služby v daném zúčtovacím období. 
 
6.4 Ukon čení smluvního vztahu s O2, ukon čení vydávání Karty ve spolupráci s Partnerem 
Bezprostředně poté, co Banka obdrží zprávu od společnosti O2, že smluvní vztah Klienta s O2 byl 
ukončen, nebo v případě ukončení vydávání Karty ve spolupráci s Partnerem je Banka oprávněna, aniž by 
tím byly dotčeny pohledávky z Karty a bez vzniku odpovědnosti, změnit typ Karty Klienta. Tuto změnu má 
Klient právo odmítnout a ukončit Smlouvu o vydání Karty dle Obchodních podmínek 
 
6.5 Zrušení karty nebo zm ěna typu karty 
V případě zrušení či změny typu Karty ztrácí Klient nárok na získání Slev za O2 služby, na které by měl 
nárok, avšak které k tomuto okamžiku dosud nebyly Klientovi poskytnuty nebo připsány na Kartový účet. 
Získané, avšak dosud nevyčerpané Slevy bez dalšího nároku, resp. náhrady zanikají. 
 
--- 
*) U karet vydaných Bankou není možné inkaso platby SIPO provést. V případě karet vydaných původně Citibank Europe plc nebude 
možné inkaso platby SIPO provést po dni jejich převodu do systémů Banky; o konkrétním dni převodu bude Klient předem 
informován. 


