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PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„Banka do kapsy SMART Kreditní karta“ 

 
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 „Banka“) 
pořádá reklamní akci „Banka do kapsy“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále stanovených 
podmínek:  
 
I.  Banka poskytne prostřednictvím Obchodních míst Klientům, kteří splní podmínky vymezené v 

následujících ustanoveních, Plnění definované níže.  

II.  Účastníkem Reklamní akce může být Klient, který: 
 (i) obdržel od Banky nabídku na zřízení účtu s tarifem „eKonto SMART“ a s možností získat Plnění, 

(ii) je držitelem kreditní karty vydané Raiffeisenbank a.s. (s výjimkou dodatkové kreditní karty), 
(iii) s Bankou uzavřel smlouvu o poskytování bankovních a dalších služeb, jejímž prostřednictvím 
sjednal tarif „eKonto SMART“, 
(iv) v době sjednání smlouvy dle bodu (iii) výše není a v době předcházejících 6 měsíců ani nebyl 
majitelem běžného účtu vedeného Raiffeisenbank a.s.  

 (iv) podal žádost o změnu banky v souladu s kodexem ČBA „Mobilita klientů – postup při změně 
banky“, v níž rovněž podal výpověď stávajícího závazku vedení běžného účtu v původní bance.  

 (iv) podal návrh smlouvy o povoleném debetu nebo o bezúročné rezervě na běžném účtu, který pro 
něj Banka vede na základě smlouvy o poskytování bankovních a dalších služeb dle bodu (ii), nebo 
návrh smlouvy o vydání kreditní karty nebo návrh na poskytnutí jiného spotřebitelského úvěru 
s pevnou dobou trvání a Banka tento návrh neodmítla.  

 
III. Banka poskytne Klientovi Plnění výlučně osobním předáním na určeném Obchodním místě, to 

v případě, že v Rozhodném období Klient uzavře s Bankou dohodu o některých podmínkách 
poskytování služeb a společně se zástupcem Banky potvrdí převzetí Plnění předávacím protokolem, 
přičemž při předání Plnění dojde za součinnosti zástupce Banky a Klienta rovněž k aktivaci služby 
přímého bankovnictví Mobilní bankovnictví eKonto („Mobilní eKonto“). 

IV.  Obsahem dohody o podmínkách poskytování některých služeb je především povinnost Klienta 
neodvolat žádost o změnu banky a rovněž neodvolat či nezrušit výpověď podanou prostřednictvím 
této žádosti a dále povinnost neukončit závazek ze Smlouvy o poskytování bankovních a dalších 
služeb po dobu tří let počínaje uzavřením dohody o podmínkách poskytování některých služeb.  

V.  Banka je oprávněna Reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti Banka 
informuje klienty prostřednictvím Obchodních míst. 

 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto dokumentu se rozumí: 
  
1. „Klientem“ je fyzická osoba, která s Bankou sjednává služby mimo rámec své podnikatelské činnosti 
nebo samostatného výkonu svého povolání.  

2. „Obchodním místem“ – jsou vybrané provozovny Banky. Plnění Banka Klientovi předá na Obchodním 
místě, kde Klient uzavřel smlouvu, jejímž prostřednictvím sjednal tarif „eKonto SMART“ dle čl. II. odst. (ii) 
Pravidel reklamní akce. 

3. „Plnění“ znamená následující zařízení: mobilní telefon Samsung Galaxy J1 nebo Samsung Galaxy J3; 
Banka poskytne jedno z těchto zařízení Klientovi jako Plnění v závislosti na jejich dostupnosti na 
příslušném Obchodním místě. 
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4. „Rozhodným obdobím“ období počínající dnem 1. 5. 2017 a končící předáním všech Plnění Klientům, 
kteří splnili vymezené podmínky, nebo rozhodnutím Banky dle čl. V. Pravidel.  
 

Raiffeisenbank a.s., 30. 4. 2017. 


