
 
 

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

v následujících ustanoveních, Plnění definované níže. Na každém Obchodním místě zapojeném do 
Reklamní akce od 1. června však Banka poskytne Plnění pouze prvním 15 Klientům, kteří vymezené 
podmínky splní. 

 
II.  Účastníkem Reklamní akce může být Klient, který: 
 (i) s Bankou uzavřel Smlouvu o poskytování bankovních a dalších služeb, jejímž prostřednictvím 

sjednal tarif „eKonto KOMPLET“;  
 (ii) 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,  
 (iii) 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 (i) nebo 
návrh smlouvy o vydání kreditní karty nebo návrh na poskytnutí jiného spotřebitelského úvěru 
s pevnou dobou trvání.  

 
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, ujednání o zvláštní výši paušálního poplatku za tarif sjednaný dle čl. II pravidel reklamní 
akce, která je po dobu tří let o 350 Kč vyšší než ceníková cena tarifu eKonto KOMPLET.  Obsahem 
dohody o podmínkách poskytování některých služeb je 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.  Reklamní akci „Banka do kapsy Premium“ není možné kombinovat s žádnou jinou reklamní akcí 

Banky. Banka je oprávněna Reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti Banka 

informuje klienty prostřednictvím internetových stránek www.bdkpremium.cz a obchodních míst 
Banky. 

 

 

 

 

http://www.bdkpremium.cz/


 
 

Vymezení pojmů 
  
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí: 
  
1. „Klientem“ je fyzická osoba, která při podání žádosti o poskytnutí Plnění doposud s Bankou obchodní 
vztah nenavázala nebo o navázání obchodního vztahu s Bankou teprve jednala.  

2. „Obchodním místem“ – jsou následující provozovny Banky:  

- pobočka Praha Lidická, Lidická 42, Praha 5 - Smíchov,  

- pobočka Praha Moskevská, Moskevská 43, Praha 10,  

- pobočka Praha Národní, Národní 1010/9, Praha 1,  

- pobočka Praha Park Hostivař, Švehlova 32/1392, Praha 10,  

- pobočka Praha Pražského povstání, Na Pankráci 79, Praha 4,  

- pobočka Praha Zličín, Řevnická 1/121, Praha 5 

- pobočka Brno Globus, Hradecká 408/40, Brno – Ivanovice, 

- pobočka Brno Olympia, U dálnice 777, Brno 

- pobočka České Budějovice, Milady Horákové 1498, České Budějovice 

- pobočka Hodonín, Národní třída 18a, Hodonín 

- pobočka Hradec Králové, V Kopečku 75, Hradec Králové 

- pobočka Olomouc, nám. Národních hrdinů 1, Olomouc 

- pobočka Ostrava - Avion Shopping Park, Rudná 114/3114 - Avion Shopping Park, Ostrava 

- pobočka Ostrava - Tesco, Sjízdná 5554, Ostrava 

- pobočka Pardubice, 17. listopadu 238, Pardubice 

 

Plnění Banka Klientovi předá na Obchodním místě, kde Klient uzavřel smlouvu, jejímž prostřednictvím 
sjednal tarif „eKonto KOMPLET“. 

3. „Plnění“ znamená následující zařízení: mobilní telefon Apple iPhone 5S 16 GB 

4. „Rozhodným obdobím“ období počínající dnem 1. 6. 2015 a končící předáním všech Plnění Klientům, 
kteří splnili vymezené podmínky, nejpozději však dnem 31. 7. 2015.  
 

Znění těchto pravidel reklamní akce „Banka do kapsy Premium“ zcela nahrazuje znění pravidel reklamní 

akce „Banka do kapsy Premium“ ze dne 31.5. 2015, a to s účinky od 25.6. 2015. 

 

Raiffeisenbank a.s., 25.6. 2015. 


