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Pravidla marketingové akce „Extra bonus u kreditní karty Life a MALL.cz“ 
(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, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) 

1.2 Účastníky marketingové akce jsou osoby s kreditní kartou Life či MALL.cz a zároveň běžným účtem pro fyzickou osobu / 

Spotřebitele vedenými v Bance (dále jen „Účastník“). 

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

2.1 „Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce. 

2.2 „Karta“ znamená kreditní karta Life a MALL.cz vydaná a vedená Bankou Účastníkovi ve Sledovaném zúčtovacím období. 

2.3 „Účet“ znamená běžný účet pro fyzickou osobu / Spotřebitele vedený pro Účastníka v Bance. 

2.4 „Kartový účet“ znamená interní účet Banky, na němž Banka eviduje pohledávky za klientem vzniklé v souvislosti s 

používáním Karty. 

2.5  „Sledované zúčtovací období“ znamená každé zúčtovací období Karty, které začíná v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 

2017. 

2.6 „Maximální standardní odměna“ znamená maximální odměnu ve formě Věrnostních prémií definovanou v Programu 

výhod. Maximální výše Věrnostních prémií je 500 Kč pro kartu MALL.cz a 350 Kč pro kartu Life za jedno zúčtovací 

období. 

2.7  „Extra bonus“ znamená odměnu ve výši 200 Kč u karty MALL.cz a 150 Kč u karty Life poskytnutou Bankou formou 

připsání částky v Kč na Kartový účet Karty za každé Sledované zúčtovací období při splnění podmínek pro získání Extra 

bonusu, jak jsou stanoveny v těchto Pravidlech níže v kapitole Podmínky marketingové akce. 

 

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 vedení Karty a zároveň Účtu v Bance ve Sledovaném 

zúčtovacím období. Účet v Bance musí být veden k poslednímu dni Sledovaného zúčtovacího období. 

3.3 Účastník získá Extra bonus ve výši 200 Kč u karty MALL.cz a 150 Kč u Life karty za Sledované zúčtovací období, ve kterém 

dosáhne Maximální standardní odměny. 

3.4 Extra bonus Účastník získá za každé Sledované zúčtovací období, ve kterém dosáhne Maximální standardní odměny. 

3.5 Extra bonus bude poskytnut připsáním částky v Kč na Kartový účet, nikoliv ve formě Věrnostních prémií.  Z toho důvodu 

nebude Extra bonus započítán do výše získaných a/nebo čerpaných Věrnostních prémií, které Účastník vidí na výpisu 

z Karty nebo v rámci služeb Přímého bankovnictví.  

3.6 K připsání Extra bonusu na Kartový účet dojde v zúčtovacím období následujícím po zúčtovacím období, ve kterém bylo 

dosaženo Maximální standardní odměny. 

3.7 Dodatkové karty pomáhají dosáhnout na Maximální standardní odměnu a tím i plnit podmínky k získání Extra bonusu. 

3.8 Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z marketingové akce kdykoliv na základě vlastního uvážení, zejména v 

případě porušení smlouvy o vydání Karty 

 
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 Na sjednání Účtu není právní nárok. Banka se může rozhodnout Účet ve výjimečných případech nesjednat. 

4.3 Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její pravidla, případně 

marketingovou akci ukončit. 

4.4 Tato pravidla Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách www.rb.cz. Tato Pravidla nabývají účinnosti 1. 4. 2017. 


