
 

 

 
 
 

Podmínky bonusového úročení zůstatku spořicího účtu eKonto Flexi 
(dále jen „Podmínky“) 

 
 
 
Tyto Podmínky upravují předpoklady, za kterých Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Banka“) poskytne 
Klientovi Bonusový úrok ze Zůstatku Spořicího účtu, který pro něj vede na základě uzavřené 
smlouvy. Bonusový úrok bude Klientovi za předpokladů stanovených Podmínkami poskytnut nad 
rámec Standardního úroku, který se Banka zavázala Klientovi vyplatit prostřednictvím Smlouvy. 
 
Nárok na Bonusový úrok vzniká pouze k jednomu Spořicímu účtu, jehož majitelem je Klient, a jen 
při splnění dále uvedených předpokladů. Zřídí-li Klient vícero Spořicích účtů, nárok na Bonusový 
úrok vznikne pouze k tomu Spořicímu účtu, který Klient sjednal s Bankou po 17.2. 2017 nejdříve. 
Nárok na Bonusový úrok však vznikne pouze ve vztahu ke Spořicímu účtu, který byl sjednán 
nejpozději 31.5. 2017.   
 
Klientovi vzniká nárok na vyplacení Bonusového úroku ze Zůstatku za Dny v daném Měsíci, 
pokud Klient v kalendářním měsíci, který předchází danému Měsíci, Aktivně využívá Běžný účet. 
Bonusový úrok bude po splnění výše uvedených podmínek vyplacen na účet, který si Klient zvolil 
pro vyplacení Standardního úroku.  
 
Bonusový úrok bude Klientovi poskytnut jednorázově v lednu 2018 a to pouze v případě, že 
alespoň do 31.1.2018 Banka povede Klientovi Běžný účet, ke kterému je Spořicí účet sjednán. 
V případě, že bude vedení Běžného účtu do 31.1. 2018 ukončeno z jakéhokoliv důvodu, nárok 
Klienta na vyplacení Bonusového úroku nevznikne. 
 
 
Pro účely Podmínek se pojmy v textu rozumí:  

1. „Aktivně využívá“ znamená aktivní využívání účtu, jak je vymezeno v Ceníku produktů a 
služeb pro soukromé osoby v části, která upravuje výši poplatků účtovaných Bankou v 
souvislosti s tarifem eKonto KOMPLET a eKonto SMART. 

2. „Běžným účtem“ běžný účet, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě o Spořicím účtu a na 
němž je nastaven tarif eKonto SMART nebo eKonto KOMPLET. 

3. „Bonusovým úrokem“ úrok ze Zůstatku vypočtený za použití úrokové sazby 0,75% p.a.  

4. „Dnem“ každý kalendářní den, v němž má Klient aktivní Spořicí účet.  

5. „Klientem“ fyzická osoba, která jednala při uzavření smlouvy o Spořicím účtu jako 
spotřebitel, byla k  30.11.2016 klientem ZUNO BANK AG, organizační složka, situované 
v České republice, ul. Hvězdova 1716/2b, Praha 4 a při sjednání smlouvy o Spořicím účtu 
jí byly předány tyto Podmínky. 

6. „Měsícem“ kalendářní měsíc v době od 1.3.2017 do 31.12.2017, v němž má Klient, byť 
jen po část takového Měsíce Bankou veden Spořicí účet. 

7. „Spořicím účtem“ účet Klienta vedený v CZK a sjednaný v období od 17.2. 2017 do 
31.5. 2017 jako eKonto FLEXI bez výpovědní lhůty. 

8. „Zůstatkem“ zůstatek Spořicího účtu, který odpovídá výši do 150 000 Kč včetně. Ze 
zůstatku Spořicího účtu, který takovou výši překračuje, Banka Bonusový úrok nevyplatí.  

9. „Standardním úrokem“ úrok sjednaný smlouvou o vedení Spořicího účtu.   

 

Tyto Podmínky nahrazují v plném rozsahu Podmínky ze dne 17.2. 2017. 


