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PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„BONUSOVÁ SAZBA“

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 „Bonusová sazba“ (také rovněž jako 
„Reklamní akce“) za dále stanovených podmínek:
I. Banka vyhlašuje Reklamní akci, v rámci níž poskytne Klientovi výhodu formou Bonusu nebo Částečného Bonusu:
  Bonusem je částka v CZK určená v závislosti na sjednané výši, délce splácení úvěrového produktu „Rychlá půjčka“ 

a „Půjčka na kliknutí“ (uvedené produkty jsou v tomto dokumentu společně označovány jako „Úvěr“) a úrokové 
sazbě sjednané úvěrovou smlouvou, přičemž hodnota Bonusu umožní dosáhnout cílové hodnoty Bonusové úrokové 
sazby. Bonusová úroková sazba je vysvětlena v závěru těchto pravidel. Výše Bonusu je tedy proměnlivá a odvíjí se od 
sjednaných parametrů Úvěru.

  Částečným bonusem je částka v CZK určená z celkové výše Bonusu. Pro jaké produkty zahrnuté do pojmu Úvěr je 
Částečný bonus dostupný, uvádí výslovně čl. V. těchto pravidel. Částka Částečného bonusu je vypočtena dle poměru 
jistiny Úvěru, která je řádně splacena pravidelnými splátkami do okamžiku předčasného splacení Úvěru způsobem 
uvedeným v čl. V. níže, a celkové výše jistiny Úvěru. Stejným poměrem je stanovena z celkové výše Bonusu částka 
Částečného bonusu. Banka vyplatí Částečný bonus rovněž ve vztahu k Úvěrům sjednaným v Rozhodném období před 
publikací pravidel ve znění účinném od 1. 3. 2019, pokud Klient podmínky stanovené v těchto pravidlech splní.

II.  Klientem je pro účely této Reklamní akce fyzická osoba, která jedná při uzavření úvěrové smlouvy o Úvěru s Bankou 
jako spotřebitel. V případě, že účastníkem úvěrové smlouvy je na straně Klienta vícero osob, je splnění podmínek pro 
poskytnutí Bonusu či Částečného bonusu posuzováno ve vztahu k osobě, jež je v úvěrové smlouvě označena jako 
„navrhovatel“.

III.  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. Podmínky pro poskytnutí výhody dle této Reklamní akce, 
především pak Bonusu včetně výše Bonusové úrokové sazby, jsou sjednány rovněž úvěrovou smlouvou. V případě, že 
úvěrová smlouva ujednání o podmínkách poskytnutí výhody dle této Reklamní akce neobsahuje, sjednávaného úvěru se 
Reklamní akce netýká, přestože jeho produktové značení odpovídá značení úvěrových produktů zahrnutých do pojmu 
„Úvěr“.

IV.  Podmínkou poskytnutí Bonusu či Částečného bonusu je vedení běžného účtu pro Klienta Bankou. Běžný účet musí 
být veden pro jiné než podnikatelské účely alespoň v měně CZK a jeho majitelem musí být Klient. Jestliže Klient není 
majitelem běžného účtu v době sjednání Úvěru, splní tuto podmínku i tak, že nejpozději do 3 měsíců od poskytnutí Úvěru 
běžný účet zřídí. Běžný účet musí být Bankou pro Klienta veden po celou dobu trvání Úvěru.

V.  Podmínkami pro poskytnutí Bonusu/Částečného bonusu Bankou jsou následující skutečnosti:
  a)  Klient musí Úvěr řádně splácet, přičemž v případě žádné z pravidelných splátek Úvěru ani v případě žádné jiné 

pohledávky Banky za Klientem existující po dobu splácení Úvěru nesmí být Klient v prodlení déle než 5 dní;
 b)  pro získání Bonusu Klient v průběhu splácení Úvěru neprovede žádnou mimořádnou splátku ani Úvěr předčasně 

nesplatí;
 c)  pro získání Částečného bonusu Klient předčasně splatí dluh z úvěru Rychlá půjčka nebo Konsolidace a refinancování 

prostřednictvím úvěru Rychlá půjčka nebo dluh z úvěru Půjčka na kliknutí prostřednictvím nového úvěru Půjčka na 
kliknutí;

 d)  Klient má po dobu trvání Úvěru Bankou veden běžný účet, případně jej nejpozději do 3 měsíců po poskytnutí Úvěru 
zřídí.

VI.  Banka poskytne Klientovi Bonus/Částečný bonus výlučně ve prospěch Účtu. Banka Bonus vyplatí během kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž Klient Úvěr řádně splatil. Částečný bonus Banka vyplatí do 1 měsíce poté, co 
Klient provedl předčasnou úhradu způsobem uvedeným v čl. V. výše.
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VII.  Pakliže bude poskytnutí Bonusu/Částečného bonusu s ohledem na jeho výši předmětem daně z příjmů vybírané srážkou, 
zajistí Banka úhradu odpovídající srážkové daně. Výše Bonusu/Částečného bonusu popisovaná v tomto dokumentu 
tedy již zohledňuje případně odvedenou srážkovou daň.

VIII.  Banka je oprávněna Reklamní akci ukončit. Banka je rovněž oprávněna podmínky této Reklamní akce změnit; taková 
změna se však nedotkne podmínek pro poskytnutí Bonusu/Částečného bonusu Klientům, kteří do okamžiku oznámení 
změny Úvěr se znalostí dosavadních podmínek Reklamní akce sjednali. O těchto skutečnostech Banka informuje klienty 
prostřednictvím internetových stránek www.rb.cz a obchodních míst Banky.

Vymezení pojmů
Pro účely tohoto dokumentu:

I. „Bonusovou úrokovou sazbou“ se rozumí hodnota výsledné úrokové sazby v % p. a. po přepočtení celkové částky 
úroků zaplacených Klientem dle Úvěrové smlouvy ponížené o částku Bonusu. Celková částka úroků zaplacených Klientem 
je ponížena o částku Bonusu v takové výši, aby následné rozpočítání této ponížené výsledné částky úroků při zachování 
počtu splátek Úvěru určilo hodnotu Bonusové úrokové sazby. Bonusová úroková sazba je Klientovi nabídnuta na základě 
jeho žádosti o poskytnutí Úvěru, případně prostřednictvím individuální nabídky Úvěru předané Klientovi Bankou. Pravidelné 
náklady na vedení běžného účtu závisí na typu sjednaného účtu a nejsou při takovém výpočtu hodnoty Bonusové úrokové 
sazby zohledněny (výše poplatku za vedení účtu a další služby přitom činí u některých oblíbených tarifů dle příslušného 
Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 0 Kč).
II. „Rozhodným obdobím“ se rozumí období počínající 1. 8. 2017 do 31. 8. 2022.

Znění těchto pravidel reklamní akce „Bonusová sazba“ zcela nahrazuje znění pravidel reklamní akce „Bonusová sazba“ ze dne 
1. 4. 2021, a to s účinky od 31. 8. 2022.

Raiffeisenbank a.s., 31. 8. 2022.


