
 
 

PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„Odměna za doporučení“ 

 
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 „Raiffeisenbank“) pořádá reklamní 
akci „Odměna za doporučení“ za dále stanovených podmínek:  
 

I. Raiffeisenbank poskytne Výhodu Majiteli účtu, kterého uvedou alespoň dva Noví klienti při zakládání 
jejich běžného účtu v Raiffeisenbank jako osobu, která jim Raiffeisenbank jako banku doporučila. 

II.  Výhoda bude Majiteli účtu poskytnuta nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém dojde ke splnění podmínky, že alespoň dva Noví klienti, kteří v souladu s bodem I. výše uvedli 
Majitele účtu jako osobu, která jim Raiffeisenbank doporučila, mají s Raiffeisenbank uzavřenu smlouvu 
o běžném účtu.  

III. Výhoda přestane být Majiteli účtu poskytována počínaje kalendářním měsícem, v němž:  

a) přestane být splněna podmínka dle bodu II. výše, nebo  

b) byl na účtu Majitele účtu, na němž je Výhoda poskytována, nastaven jiný tarif než uvedený níže v 
definici pojmu „Majitel účtu“,  
Pokud přestane být v daném kalendářním měsíci plněna podmínka dle bodu II. výše (viz písmeno a) 
tohoto bodu Pravidel), vyzve Raiffeisenbank Majitele účtu, aby ve lhůtě 3 měsíců od této výzvy zajistil 
její dodatečné splnění dalším Novým klientem či klienty. Během uvedené 3 - měsíční lhůty se považuje 
tato podmínka za splněnou. Pokud Majitel účtu v uvedené lhůtě nezajistí její splnění, přestane být 
Výhoda Majiteli účtu poskytována nejpozději od kalendářního měsíce následujícího po marném 
uplynutí této lhůty.  

IV. V případě, že veškeré podmínky pro poskytnutí Výhody dle těchto Pravidel budou trvat bez přerušení 
alespoň 2 roky od jejich splnění, bude Majiteli účtu Výhoda poskytnuta i po všechny následující 
měsíce, kdy bude smlouva o účtu, na kterém se Výhoda dle těchto pravidel poskytuje, trvat. Pokud 
během dvouleté lhůty dle předchozí věty přestane být splněna podmínka dle bodu II. výše, a Majitel 
účtu zajistí v souladu s bodem III. výše její dodatečné splnění, považuje se podmínka pro účely 
zachování dvouleté lhůty rovněž za splněnou.  

V. Pro vyloučení pochybností platí, že Výhoda bude za podmínek uvedených v těchto pravidlech 
poskytnuta pouze na jednom z účtů Majitele účtu. Účty Nových klientů budou vedeny za standardních 
cenových podmínek dle příslušné smlouvy o běžném účtu.  

VI. Raiffeisenbank si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu reklamní akce podle potřeby její pravidla, 
případně reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. Změna je vždy účinná okamžikem jejího 
zveřejnění na veřejných stránkách a/nebo obchodních místech Raiffeisenbank.  

 
Vymezení pojmů  
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:  
1) „Majitelem účtu“ osoba, které Raiffeisenbank vede běžný účet, k němuž je aktivován některý z následujících 

tarifů:  
 eKonto SMART,  
 eKonto KOMPLET,  
 eKonto STUDENT,  
 eKonto STUDENT PREMIUM, 

 Podnikatelské eKonto KOMPLET,  
 Podnikatelské eKonto BUSINESS,  
 Podnikatelské eKonto START,  
 Podnikatelské eKonto ŽIVNOST,  
a která doporučila Raiffeisenbank jako banku dalším osobám.  

2) „Novým klientem“ osoba, která ke dni sjednání smlouvy o běžném účtu dle těchto pravidel nemá s 
Raiffeisenbank uzavřenou žádnou jinou smlouvu o bankovní službě. Za Nového klienta se pro účely těchto 
Pravidel považuje pouze osoba, která sjedná s Raiffeisenbank smlouvu o běžném účtu s některým z tarifů 
uvedených výše v definici pojmu „Majitel účtu“. 

 



 
 

 
  

Za Nového klienta nebude pro účely poskytnutí Výhody považována osoba, která s bankou uzavře smlouvu o 
běžném účtu k eKontu KOMPLET vedeném zdarma v rámci tarifu Podnikatelské eKonto 
KOMPLET/BUSINESS/START/ŽIVNOST.  

3)  „Pravidly“ tento dokument, který upravuje podmínky, za nichž může být Majiteli účtu poskytnuta Výhoda. 
4) „Výhodou“ účtování zvýhodněného paušálního poplatku za tarif ve výši 0,- Kč. V případě, že má Majitel účtu 

více účtů s některým z tarifů uvedených v definici pojmu „Majitel účtu“, bude mu Výhoda po splnění podmínek 
dle těchto pravidel poskytnuta na účtu, na kterém byl kterýkoliv z uvedených tarifů aktivován nejdříve. 
Poskytnutím Výhody v podobě zvýhodněného poplatku za tarif nejsou dotčeny jiné poplatky, které v paušálním 
poplatku za daný tarif dle příslušného Ceníku produktů a služeb nejsou zahrnuty.  

 

Znění těchto Pravidel zcela nahrazuje pravidla reklamní akce " Odměna za doporučení " ze dne 1. 9. 2014.  

Raiffeisenbank a.s. dne 1. 4. 2017 

 


