
 

 

 
Pravidla reklamní akce „Evropská karta mládeže na 1 rok 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 „Evropská karta mládeže na 1 rok zdarma“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za 
dále stanovených podmínek:  
 
I. Banka poskytne účastníkům, kteří splní podmínky vymezené v následujících ustanoveních, 

Odměnu definovanou níže. 
II. Účastníkem Reklamní akce může být Budoucí klient, který:  

a. s Bankou v průběhu Rozhodného období uzavřel smlouvu o běžném účtu, jejímž 
prostřednictvím sjednal tarif „eKonto STUDENT“.  

III. Banka poskytne Odměnu na zvláštním formuláři, který účastníkovi předá na obchodním místě, kde 
dojde ke splnění podmínky dle článku II. těchto pravidel. 

IV. Odměnu může účastník uplatnit při vyplňování žádosti o vydání Evropské karty mládeže na 
internetových stránkách www.eyca.cz/rb provozovaných ČRDM, a to zadáním specifického kódu 
do příslušného pole žádosti. Odměnu lze uplatnit nejpozději do třech měsíců od jejího předání 
účastníkovi Bankou. 

V. 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 se rozumí:  
 
1. „Budoucím klientem“ je fyzická osoba, která ke dni sjednání Smlouvy o poskytování bankovních a 

dalších služeb dle odstavce II. těchto Pravidel nemá s Bankou uzavřenu smlouvu o účtu s tarifem 
„eKonto STUDENT“.  

2. „Odměnou“ voucher obsahující nepřenosný specifický kód, se kterým je spojen nárok na 
prominutí poplatku za vydání, licenci a správu Evropské karty mládeže. 

3. „Evropskou kartou mládeže“ Evropská karta mládeže EYCA s platností jednoho roku, kterou 
provozuje ČRDM, a to ve verzi „Klasik“ určené pro držitele do 14-ti let nebo ve verzi „Student“ 
určené pro držitele starší 15-ti let. 

4. „ČRDM“ je Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 
110 00 Praha, IČ 68379439, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl L, vložka 9136. 

5. „Rozhodným obdobím“ období počínající dnem 15.01.2015 a končící dnem 31.12.2015.  
6. „Pravidly“ tento dokument, který upravuje podmínky, za nichž může být účastníkovi poskytnuta 

Odměna. 
 
 

http://www.eyca.cz/rb

