
PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
 

„Nabídka pro Seniory“ 
 
 
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 „Nabídka pro Seniory“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále stanovených 
podmínek:  
 
 
I. Klienti, kteří splní podmínky vymezené těmito pravidly reklamní akce, mají po dobu jejího trvání nárok 
na získání Bonusu.  
 
II. Účastníkem Reklamní akce může být Stávající klient, pro něhož Banka vede běžný účet a který za 
služby poskytované v souvislosti s vedením běžného účtu hradí Bance poplatky v rámci tarifu „eKonto 
SMART nebo KOMPLET“ a který s žádostí o získání Bonusu navštíví obchodní místo Banky, kontaktuje 
informační linku Banky 800 900 900 nebo je s touto nabídkou Bankou osloven.  
 
III. Účastníkem Reklamní akce může být Budoucí klient, který s Bankou uzavře smlouvu o poskytování 
bankovních a jiných služeb, jejímž prostřednictvím sjedná tarif „eKonto SMART nebo KOMPLET“.  
 
IV. Banka je oprávněna Reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti Banka informuje 
klienty prostřednictvím internetových stránek www.rb.cz/nabídka pro seniory.  
 
 

Vymezení pojmů  
 
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:  
 
 
1. „Stávajícím klientem“ je fyzická osoba starší 60 let.  
 
2. „Budoucím klientem“ je fyzická osoba starší 60 let.  
 
3. „Klientem“ je označen společně jak Stávající klient, tak Budoucí klient.  
 
4. „Bonus“ znamená, že i v případě, kdy Klient neplní podmínky aktivního využívání účtu vymezené 
Ceníkem produktů a služeb pro soukromé osoby, na něj Banka v souvislosti s výší poplatků a jiných 
poskytovaných výhod pohlíží, jako by tomu tak bylo. Bonus se uplatní rovněž i pro jiné reklamní akce, 
v nichž je stanoveno, že Klient je povinen plnit podmínky aktivního využívání účtu. Bonus získá Stávající 
klient k jednomu běžnému účtu dle čl. II. těchto pravidel, ve vztahu k němuž o poskytnutí Bonusu požádal, 
a Budoucí klient pak k jednomu běžnému účtu dle čl. III. těchto pravidel, ve vztahu k němuž o poskytnutí 
Bonusu rovněž požádal. Bonus je pak poskytován pouze po dobu trvání závazků ze smluv, na základě 
nichž Banka pro Klienta takový běžný účet vede. 
 
 
Znění těchto pravidel reklamní akce „Nabídka pro seniory“ nabývá účinnosti od 1.6.2015.  
 
 
Raiffeisenbank a.s., 31.5.2015. 


