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PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 

       „Bonus 5000 Kč na Váš účet“ 

 

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 „Bonus 5000 Kč na Váš účet“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále 

stanovených podmínek: 

I. Banka Klientovi poskytne Bonus způsobem popsaným v Pravidlech, pokud budou splněny podmínky 

vymezené v následujících ustanoveních. Reklamní akce se týká úvěrů označených jako "Rychlá 

půjčka" a "Konsolidace a refinancování" (bližší informace jsou uvedeny v definici pojmu Úvěr v závěru 

Pravidel). 

II. Účastníkem Reklamní akce je Klient, který předal Bance návrh na uzavření úvěrové smlouvy v 

průběhu Rozhodného období, Banka tento návrh přijala a Klientovi poskytla Úvěr. Účastníkem je však 

pouze Klient, kterému Banka individuální nabídku Úvěru neadresovala nebo jinak nesdělila; pro 

vyloučení pochybností je nárok Klienta na získání Bonusu za podmínek stanovených Pravidly 

sjednáván výslovně Úvěrovou smlouvou. Klient, kterému Banka Bonus poskytla, jej již opakovaně 

získat nemůže. 

III. Banka poskytne Klientovi Bonus výlučně bezhotovostně ve prospěch Klientova Účtu vedeného 

Bankou. 

IV. Podmínkou pro poskytnutí Bonusu je, že Klient: 

(i) neodstoupí od Úvěrové smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, 

(ii) provede řádnou úhradu první splátky Úvěru, 

(iii) v době vyplacení Bonusu stále řádně splácí Úvěr způsobem dohodnutým Úvěrovou 

smlouvou (tedy Úvěr předčasně nesplatí). 

V. Po splnění podmínky dle čl. IV. odst. (i) a (ii) vyplatí Banka do 2 měsíců Bonus Klientovi, a to za 

předpokladu, že v době výplaty je splněna rovněž podmínka dle čl. IV. odst. (iii). Pakliže podmínky pro 

výplatu Bonusu nebudou splněny nebo nebude možné Bonus vyplatit ve prospěch Klientova Účtu  

vedeného Bankou, nárok na jeho výplatu na straně Klienta zaniká. 

VI. Banka je oprávněna Reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit, případně Pravidla změnit. O 

této skutečnosti Banka informuje klienty prostřednictvím internetových stránek www.rb.cz a 

obchodních míst Banky. 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto dokumentu se: 
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1. „Bonusem“ rozumí částka 5000 Kč. 

2. „Pravidly“ rozumí tento dokument, který upravuje podmínky Reklamní akce. Raiffeisenbank a. s., 

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 2051. 

3. „Klientem“ rozumí fyzická osoba, která jednala při sjednání Úvěru s Bankou jako spotřebitel. V 

případě, že na straně Klienta vystupuje při sjednání Úvěru více osob, rozumí se pro účely Reklamní 

akce Klientem všechny tyto osoby společně (Bonus je však ve vztahu k takovému Úvěru poskytován 

pouze jednou). 

4. „Účtem“ rozumí běžný účet vedený Bankou v měně CZK pro Klienta (v případě vícero účastníků 

Úvěrové smlouvy je jím Klient označený jako hlavní žadatel), a který byl za účelem čerpání Úvěru 

uveden v Úvěrové smlouvě. V případě úvěru Konsolidace a refinancování, který není poskytován bez 

sjednaného účelu (tj. výhradně za účelem úhrady jiných dluhů Klienta), se jím pak rozumí běžný účet 

vedený Bankou v měně CZK pro Klienta a jehož prostřednictvím je úvěr Konsolidace a refinancování 

splácen. 

5. „Úvěrem“ rozumí spotřebitelský úvěr poskytnutý Bankou Klientovi nejméně ve výši 100 000 Kč, a 

to na základě Úvěrové smlouvy pod produktovým označením „Rychlá půjčka“ nebo „Konsolidace a 

refinancování“. V případě úvěru označeného jako Rychlá půjčka a případně části úvěru Konsolidace a 

refinancování poskytované bez sjednaného účelu musí být úvěr čerpán ve prospěch Účtu. 

6. „Úvěrovou smlouvou“ rozumí smlouva o úvěru uzavřená mezi Bankou a Klientem, na jejímž 

základě byl poskytnut Klientovi Úvěr. 

7. „Rozhodným obdobím“ rozumí období počínající dnem 15.9.2016 a končící 30.6.2017. 

Reklamní akce není určena pro zaměstnance Raiffeisenbank a.s.. 

Tato Pravidla zcela nahrazují znění Pravidel ze dne 13.10. 2016 a nabývají účinnosti níže uvedeného 

data.  

 

Raiffeisenbank a.s.,  1.4.2017 

 


