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PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„SOUTĚŽ PRO NOVÉ ŽÁDOSTI O KREDITNÍ KARTU“

(dále jen „Soutěž“)

1. Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastníci soutěže
1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“ nebo „Raiffeisenbank“).
1.2 Účastníky marketingové akce (dále jen „Účastník“) jsou všichni návštěvníci poboček Raiffeisenbank během Soutěžního 

období (i stávající klienti Banky, kteří nemají kreditní kartu od Raiffeisenbank), kteří si během Soutěžního období zažádají 
o novou Kartu a žádost o Kartu jim je schválena. Účastníky marketingové akce jsou také stávající klienti Banky, kteří mají 
předschválenou nabídku na novou Kartu a tuto nabídku úspěšně dokončí ve svém internetovém či mobilním bankovnictví 
během Soutěžního období a žádost jim je následně schválena.

2. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:
2.1 „Kartou“ se rozumí hlavní (nikoliv Dodatková) kreditní karta vydávaná Pořadatelem a nabízená na jakékoliv pobočce 

Raiffeisenbank, případně nabízená formou předschválené nabídky v internetovém/mobilním bankovnictví. Typy kreditních 
karet, na které se Soutěž vztahuje, jsou: STYLE, DELUXE a EASY.

2.2  „Pravidla“ znamenají tato pravidla Soutěže.
2.3  „Soutěžní období“ znamená období od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2018 včetně.
2.4  „Výhry” znamenají věcné ceny, které klient má možnost získat po splnění Pravidel Soutěže, přičemž v Soutěži lze získat 

následující Výhry:

 Hlavní věcné Výhry (výherce určí náhodný výběr):
1) 1 x voucher na jízdní kolo Specialized Sirrus Elite Carbon v hodnotě cca 34 490 Kč
2) 6 x voucher na let balonem v hodnotě cca 3 490 Kč
3) 10 x grill v hodnotě cca 4 699 Kč
 (Lotus Gril XL YellowGril na dřevěné uhlí, grilovací plocha 40,5 cm, výška 25,7 cm, grilovací rošt a vnitřní mísa 

z nerezové oceli vhodné do myčky na nádobí.)
4) 10 x voucher do prodejny Decathlon v hodnotě cca 3 000 Kč

Výhry pro každého (získá každý Účastník při splnění Pravidel, platí do vyčerpání níže stanoveného počtu):
1) 3 500 x travel voucher Connex v hodnotě 100 EUR

2.5 Termíny uvozené velkými písmeny, které nejsou definovány v Pravidlech, mají stejný význam jako v Obchodních podmínkách pro 
vydání a používání kreditních karet („Obchodní podmínky“), Všeobecných obchodních podmínkách nebo v jiných podmínkách 
Banky.

3. Podmínky Soutěže a podmínky získání Výher
3.1 Účastník se k účasti v Soutěži připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že splní všechny podmínky 

účasti v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech.
3.2 Podmínkou pro účast Účastníka v Soutěži je v Soutěžním období zažádat a dokončit žádost o Kartu na jakékoliv pobočce 

Raiffeisenbank, přičemž žádost musí být Bankou schválena. Stávající klienti Banky se mohou Soutěže účastnit také tím, že 
předschválenou žádost o Kartu během Soutěžního období úspěšně provedou a dokončí v internetovém/mobilním bankov-
nictví a Banka žádost schválí. Podmínkou pro získání Výhry je také, aby Karta získaná Účastníkem v Soutěžním období 
byla nejpozději k datu předání Výhry aktivovaná.

3.3 Pro stávající klienty Banky zároveň platí, že se mohou Soutěže účastnit pouze v případě, pokud do začátku Soutěžního 
období žádnou kreditní kartu od Raiffeisenbank nevlastní.

3.4 Každý Účastník Soutěže po splnění podmínek Soutěže dle těchto Pravidel získá „Výhru pro každého“ (omezení a typ 
výhry definován v bodě 2.4 těchto Pravidel) a zároveň bude zařazen do slosování o „Hlavní věcné výhry“ (viz bod 2.4 
těchto Pravidel). Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, přičemž po splnění všech podmínek má šanci 
získat maximálně jednu „Výhru pro každého“ a zařadit se do slosování o maximálně jednu „Hlavní věcnou Výhru“.

3.5 Losování „Hlavních věcných Výher“ bude probíhat po skončení Soutěžního období a to zcela anonymizovaně užitím ta-
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bulkového procesoru MS Excel, konkrétně funkce výběru náhodných čísel (RANDBETWEEN) z anonymizovaného výběru 
Účastníků Soutěže, kteří splnili všechny podmínky pro zařazení do slosování o „Hlavní věcné výhry“, definované v těchto 
Pravidlech. Losovat o jednotlivé Výhry v dané kategorii se bude vzestupně podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny v bodu 
2.4 těchto Pravidel (tzn. nejdříve se bude losovat o Výhry uvedené pod číslem 1), následně o Výhry pod číslem 2) atd.).

3.6 Výherci „Hlavních věcných Výher“ budou kontaktováni o Výhře telefonicky ze strany Banky v průběhu měsíce listopadu 
2018. Předání Výher proběhne nejpozději do 14. 12. 2018 na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank (konkrétní pobočka 
bude zvolena Účastníkem během telefonického hovoru s informací o Výhře). Výhru nebude možné získat v případě, že ka-
retní účet Karty je blokován ze strany Banky, zejména z důvodu vymáhání, nebo v případě, že Účastník vypověděl smlouvu 
o vydání Karty. 

3.7 Výherci „Výher pro každého“ bude Výhra distribuována e-mailem v elektronické podobě. Povinností každého Účastníka je 
mít u Banky vedené aktuální kontaktní telefonní číslo i aktuální e-mailovou adresu a Banka nenese odpovědnost za situace, 
kdy se Účastníkovi nepodaří e-mailem Výhru doručit z důvodů neaktuálních či neexistujících kontaktních údajů (e-mail a te-
lefonní číslo).

3.8 Výhra v této Soutěži je výherci poskytnuta po zdanění.
3.9 Výherce ztrácí nárok na Výhru, pokud si svou Výhru nevyzvedne nejpozději do 14. 12. 2018, či pokud se ho/ji opakovaně 

nepodaří telefonicky zastihnout.

4. Ostatní pravidla marketingové akce
4.1 Banka nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací Výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než 

stanovené těmito Pravidly a výherci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Banky, než uvedená v těchto pravi-
dlech. Banka zejména nenese odpovědnost za účast v této Soutěži, za uplatnění Výhry a za jakékoliv vady Výhry. Výherci 
budou své nároky z odpovědnosti za vady na Výhrách uplatňovat přímo u osob zajištujících uplatnění Výhry. Výhry není 
možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

4.2 Banka není odpovědná za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.
4.3 Banka si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv přerušit 

nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne zveřejnění Soutěže. Účast v Soutěži ani Výhry nelze vymáhat soudní 
cestou.

4.4 Pravidla soutěže jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách www.rb.cz. Pravidla soutěže a právní 
vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky.

4.5 Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 10. 2018.
4.6 Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka ze Soutěže kdykoliv na základě vlastního uvážení, zejména v případě poru-

šení smlouvy o vydání Karty.
4.7 Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci Banky.


