
 

 

PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„Bonus k Rychlé půjčce – správa úvěru“ 
 
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 „Bonus k Rychlé půjčce – správa úvěru“ za dále stanovených 
podmínek:  
 

I. Za podmínek uvedených v tomto dokumentu bude Raiffeisenbank Klientovi vyplácet Bonus níže 
stanoveným způsobem za měsíce v rámci období. Nárok na Bonus vznikne za příslušný měsíc 
v rámci období jen tehdy, pokud budou splněny níže uvedené podmínky v období od 1. 6. 2012 
do 30. 9. 2012 a současně v příslušném měsíci: 

 

a) Klient provede nejméně tři platební transakce1  spočívající:  
i. v převodu prostředků z účtu Klienta na účet vedený jinou bankou než Raiffeisenbank;  

ii. v převodu prostředků z účtu Klienta na běžný nebo vkladový účet, jehož majitelem je jiná osoba 
než Klient;  

iii. ve výběru prostředků z účtu Klienta prostřednictvím bankomatu nebo na pokladně obchodního 
místa Raiffeisenbank;  

iv. v čerpání prostředků z účtu Klienta pomocí debetní platební karty při placení poskytovateli zboží 
nebo služeb; a/nebo  

v. v čerpání prostředků pomocí kreditní platební karty při placení poskytovateli zboží nebo služeb 
nebo výběrem z bankomatu; a  

b) Klient je držitelem aktivní debetní platební karty vydané Raiffeisenbank; a  

c) Účinnost Smlouvy o Běžném účtu ani účinnost Úvěrové smlouvy neskončí před uplynutím 30. 9. 2012 
(resp. před koncem měsíce následujícího po příslušné měsíci, za nějž vznikl na Bonus nárok); a 

d) Klient Úvěr včetně příslušenství a ostatních peněžitých závazků vznikajících na základě Úvěrové 
smlouvy řádně a včas splácí.  

 
Pokud Klient byť jen jedinou z Podmínek v období od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012 nesplní, nebude mu 
nárok v měsících v rámci období vznikat ani v případě, že budou Podmínky splněny později. Pokud Klient 
všechny Podmínky v období od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012 splní, ale Podmínky nebudou splněny za 
konkrétní měsíc v rámci období, za takový měsíc v rámci období nárok na Bonus nevznikne; to však 
nebrání vzniku nároku na Bonus v dalším měsíci, budou-li Podmínky v takovém měsíci splněny. Nárok na 
Bonus může vzniknout výlučně jedenkrát za daný měsíc. 
 

II. Bonus bude po splnění Podmínek za daný měsíc vyplácen na Běžný účet, a to nejpozději do 
konce měsíce, který následuje po měsíci, za nějž vznikl Klientovi na vyplacení Bonusu nárok. 
Nárok na Bonus vznikne naposledy za měsíc, jehož součástí je den, k němuž musí být úvěr včetně 
příslušenství podle Úvěrové smlouvy splacen. 

 
III. 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 uložení do internetového bankovnictví Klienta. 

 
 
 

                                                 
1Mezi Platební transakce se nezapočítávají převody Prostředků mezi Účty téhož Klienta vedené v Raiffeisenbank, 

zaúčtované poplatky, úroky, splátky úvěrových produktů a převody Prostředků na termínované vklady. 



 

 

 
Vymezení pojmů  
 
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:  
 
1. „měsícem“ kalendářní měsíc.  

2. „Běžným účtem“ běžný Účet Klienta s cenovým programem eKonto vedený v CZK, případně jiný běžný 
Účet Klienta.   

3. „Bonusem“ částka 99 Kč.  
4. „Klientem“ fyzická osoba, která jednala při uzavření Smlouvy o úvěru jako Spotřebitel, které bylo 
Bankou oznámeno, že se na ni pravidla obsažená v tomto dokumentu vztahují, a současně, které byl tento 
dokument uložen do jejího internetového bankovnictví. 
5. „Úvěrem“ spotřebitelský úvěr poskytnutý Bankou Klientovi pod produktovým označením  
„Rychlá půjčka“ na základě Úvěrové smlouvy účinné nejpozději dne 1. 5. 2012. Pokud bylo poskytnuto 
více spotřebitelských úvěrů splňujících podmínky podle předchozí věty, považuje se za Úvěr pouze jediný 
takový spotřebitelský úvěr, a to ten, v němž je konečná splatnost takového spotřebitelského úvěru 
sjednána ke dni, jenž je nejvíce vzdálen od 1. 5. 2012. 
6. „Úvěrovou smlouvou“ smlouva o úvěru, na jejímž základě byl poskytnut Klientovi Úvěr. 
7. „Obdobím“ období počínající dnem 1. 10. 2012 a končící poslední den Měsíce, jehož součástí je den, 
který byl v Úvěrové smlouvě určen jako den, v němž by mělo dojít k úplnému splacení Úvěru 
s příslušenstvím. 
8. „Podmínkami“ podmínky vymezené v části I., pod písmeny a) až c) výše. 
 
Ostatní pojmy, které začínají velkým písmenem a nejsou vysvětleny v tomto dokumentu, jsou vyloženy ve 
Všeobecných obchodních podmínkách Raiffeisenbank a.s.  
 
Raiffeisenbank a.s., dne 22. 5. 2012. 
 
 


