
 

 

Pravidla marketingové akce „Zaplatíme vám 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, 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 oslovení 

Bankou s Nabídkou a kteří s Bankou za podmínek uvedených dále sjednají smlouvu o 

vydání Karty. 

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

 „Karta“ znamená kreditní karta, STYLE nebo DE LUXE 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 období od 1.11.2015 do 31.1.2016; 

„Nabídka“ znamená individuálně adresovaný reklamní text nabízející klientovi Banky 
odměnu za první nákup Kartou až do výše 1000,- Kč zaslaný papírovým dopisem, 
předaný interním callcentrem nebo zobrazený v internetovém bankovnictví klienta. Dále 
to může být sekundární prodej KK v rámci aktivních úvěrových kampaních CRM v období 
od 1.11.2015 do 31.1.2016. 

 
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 Rozhodné transakce Kartou vydanou na 

základě přijatého návrhu Smlouvy nejpozději do 31.1.2016. Bonus může být připsán 

pouze na novou Hlavní Kartu, která vznikla na základě schválení podaného návrhu 

Smlouvy nikoliv na Karty dodatkové, či Karty které vznikly jako změna Typu Karty.  

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

speciálního bonusu odpovídá částce první provedené Rozhodné transakce Kartou, 

maximálně však částce 1000 Kč. 

3.4 Speciální bonus je připsán za 1. Rozhodnou transakci provedenou Kartou nejpozději 

do data uvedeného v bodě 3.2 výše. 

3.5 Účastníkovi bude speciální bonus připsán nejpozději do konce kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci uskutečnění Rozhodné transakce. 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 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 a 

pobočkách Raiffeisenbank a.s. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení 

Sledovaného období. 

 

http://www.rb.cz/

