
 

 

Pravidla marketingové akce „Bonus 500 Kč“ 
(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, IČ: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) 

1.2 Účastníky marketingové akce (dále jen „Účastník“) jsou klienti Banky se schválenou 

kreditní kartou, kteří jsou cíleně osloveni Nabídkou prostřednictvím telefonního 

hovoru z interního nebo externího call centra. 

 
2. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam: 

 „Karta“ znamená kreditní karta, EASY, STYLE, DE LUXE, Life, Classic, Gold, O2 Classic, O2 

Gold,  ČSA, MALL.cz nebo BILLA  od Raiffeisenbank a.s.; 

„Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce; 

„Rozhodná transakce“ znamená zaúčtovaná bezhotovostní transakce provedená Kartou 

u obchodníka (POS transakce včetně e-commerce (internetových) transakcí); 

„Sledované období“ znamená 7 dní od sdělení nabídky klientovi; 

„Nabídka“ znamená, individuálně sdělená nabídka získání bonusu až do výše 500 Kč, 
předaná klientovi prostřednictvím telefonního hovoru z interního nebo externího call 
centra. 

 
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 provedení jedné a více 

rozhodných transakcí a to ve Sledovaném období. 

3.3 Odměna marketingové akce je speciální bonus připsaný na karetní účet Karty. Výše 

speciálního bonusu odpovídá součtu provedených Rozhodných transakcí Kartou 

během Sledovaného období, maximálně však částce 500 Kč. 

3.4 Speciální bonus bude připsán každému Účastníkovi, který splnil podmínku uvedenou 

v čl. 3.2 těchto Pravidel nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci splnění Podmínky Marketingové akce. Bonus nebude připsán na Kartu, jejíž 

karetní účet je blokován ze strany Banky, zejména z důvodu vymáhání, nebo ze 

strany klienta, zejména z důvodu oznámení výpovědi Smlouvy.  

 
4. Ostatní pravidla marketingové akce 

4.1 Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové 

akce její pravidla, případně marketingovou akci ukončit. 

4.2 Tato pravidla Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách www.rb.cz. 

Pravidla nabývají účinnosti dne 17. 8. 2016. 

http://www.rb.cz/

