
 

 

 
 

Pravidla reklamní akce „Bonus 100 Kč měsíčně do konce školního roku k eKonto 
STUDENT PREMIUM“ 

 
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Raiffeisenbank“), 
pořádá reklamní akci „Bonus 100 Kč měsíčně do konce školního roku k eKonto STUDENT PREMIUM“ za dále 
stanovených podmínek:  
 
I. Reklamní akce 
Raiffeisenbank Klientům, kteří splní podmínky stanovené Pravidly, poskytne Bonus. Klienti, kteří získají Bonus, 
však již nemohou v souvislosti s Účtem obdržet výhody poskytované Raiffeisenbank účastníkům jiné reklamní 
akce. Raiffeisenbank poskytne Klientovi Bonus výhradně ve vztahu k jednomu Účtu sjednanému za podmínek 
této reklamní akce. 
 
II. Bonus a jeho výplata 
Bonus vyplatí Raiffeisenbank Klientovi, a to výlučně prostřednictvím Účtu, budou-li splněny následující 
předpoklady:  

a) Klient sjedná Účet v Rozhodném období. 

b) Klient obdrží Bonus za každý měsíc v období září 2017 až červen 2018 včetně, pokud 
prostřednictvím Účtu v daném měsíci provede alespoň tři odchozí platební transakce. Mezi odchozí 
platby se nezapočítávají převody mezi účty a vklady téhož Klienta, platby vůči bance a daně z úroků. 

  

II. Změna reklamní akce 
Raiffeisenbank je oprávněna změnit v průběhu reklamní akce podmínky vyhlášené prostřednictvím Pravidel, 
případně reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti Raiffeisenbank informuje 
prostřednictvím internetových stránek a případně i obchodních míst Raiffeisenbank. 
 

IV. Vymezení pojmů  
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:  

Bonusem částka 100 Kč za kalendářní měsíc. Bonus bude vyplacen vždy do konce následujícího měsíce, ve 
kterém nárok na Bonus vznikl. Bonus bude vyplacen ve prospěch Účtu, který byl v Rozhodném období zřízen 
nejdříve. Splnění podmínek pro vyplacení Bonusu Banka sleduje ve vztahu k Účtu, v jehož prospěch by měl být 
Bonus vyplacen. 

Internetovou stránkou www.rb.cz/studentpremium, www.rb.cz/student-premium, www.rb.cz/student. 

Klientem člověk ve věku 15 až 26 let, který v Rozhodném období uzavře s Raiffeisenbank smlouvu 
o poskytování bankovních a dalších služeb, jejímž prostřednictvím sjedná tarif eKonto STUDENT PREMIUM za 
podmínek dostupnosti tohoto tarifu, a který nebyl klientem Raiffeisenbank a.s. v období od 1. 1. 2016 do 
okamžiku sjednání Účtu. 

Pravidly tento dokument, který upravuje podmínky, za nichž Banka Klientovi poskytne Bonus.  

Rozhodným obdobím období od 15. 9. 2017 do 15. 11. 2017 včetně.  

Účtem běžný účet zřízený Raiffeisenbank Klientovi na základě smlouvy o poskytování bankovních a dalších 
služeb, jejímž prostřednictvím Klient sjednal v Rozhodném období tarif eKonto STUDENT PREMIUM.  

 
 
Raiffeisenbank a.s., 12. 09. 2017 
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