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PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„Půjčka na 3 měsíce zdarma“ 

 
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 „Půjčka na 3 měsíce zdarma“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále 
stanovených podmínek:  
 
I.  Banka Klientovi poskytne Výhodu, pokud budou splněny podmínky vymezené v následujících 

ustanoveních.  

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, a to ve 
prospěch Účtu.   

III.  Podmínkami pro poskytnutí Výhody Bankou jsou následující skutečnosti: 

a)  Klient musí jistinu Úvěru předčasně splatit nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém byla Úvěrová smlouva uzavřena; 

b) Klient řádně plnil své platební povinnosti dohodnuté Úvěrovou smlouvou předtím, než se rozhodl 
využít Výhodu.  

IV.  Banka je oprávněna Reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti Banka 
informuje klienty prostřednictvím internetových stránek www.rb.cz a obchodních míst Banky. 

 
Vymezení pojmů 

  
Pro účely tohoto dokumentu: 
  
1. „Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která jednala při uzavření Úvěrové smlouvy s Bankou jako 
spotřebitel. 

2. „Rozhodným obdobím“ se rozumí období počínající dnem 15. 4. 2015 a končící dnem 30. 6. 2015. 

3. „Účtem“ se rozumí běžný účet vedený Bankou, jehož majitelem je Klient, a který byl za účelem čerpání 
Úvěru uveden v Úvěrové smlouvě. 

4. „Úvěrem“ se rozumí spotřebitelský úvěr poskytnutý Bankou Klientovi pod produktovým označením 
„Rychlá půjčka“ na základě Úvěrové smlouvy.  

5. „Úvěrovou smlouvou“ se rozumí smlouva o úvěru uzavřená mezi Bankou a Klientem, na jejímž základě 
byl poskytnut Klientovi Úvěr; nikoliv však smlouva o úvěru, uzavřená mezi Bankou a Klientem na základě 
nebo v souvislosti s individuální nabídkou Úvěru adresovanou Bankou Klientovi.  

6. „Výhodou“ se rozumí zrušení povinnosti Klienta platit úrok z poskytnuté částky Úvěru či platit náhradu 
nákladů Banky spojených s předčasným splacením Úvěru, přičemž částky platebních povinností plněných 
Klientem dle ujednání v Úvěrové smlouvě před využitím Výhody budou započteny na úhradu jistiny Úvěru. 
Výhoda je sjednána Úvěrovou smlouvou. 

 
Raiffeisenbank a.s., 10. 4. 2015 
 


