PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
„VÝBĚRY Z BANKOMATU BEZ POPLATKU“
(dále jen „Pravidla“)

 Provozovatel marketingové akce, účastníci marketingové akce


Provozovatelem marketingové akce 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“).



Účastníky marketingové akce (dále jen „Účastník“) jsou klienti Banky s vydanou Kartou, kteří jsou
cíleně osloveni Nabídkou e-mailem, či textovou zprávou na mobilní telefon.

 Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:


„Kartou“ se rozumí hlavní (nikoliv dodatková) kreditní karta vydaná Bankou, která byla
aktivována.


„Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce.



„Promo období“ znamená období od 23. října 2018 do 31. ledna 2019 včetně



„Rozhodná transakce“ znamená hotovostní transakce ve formě výběru z bankomatu
kterékoliv banky v ČR i zahraničí, provedená Kartou.



„Nabídka“ znamená klientovi individuálně sdělenou nabídku provádění Rozhodných
transakcí během Promo období bez Poplatku za Výběr hotovosti z bankomatu
(standardně 3,5 % z vybírané částky, min. 89 Kč). Úroková sazba pro Hotovostní
transakce se nemění.

 Podmínky marketingové akce


Účastník se k účasti na marketingové akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo
přihlášení tím, že splní všechny podmínky účasti na marketingové akci uvedené v těchto
Pravidlech.



Nabídku může využít každý klient, který byl Bankou s Nabídkou osloven.



Účastník akce může během trvání Promo období využít Nabídku na provádění Rozhodných
transakcí kdekoliv po světě a ze všech bankomatů všech bank. Rozhodné transakce lze provádět
opakovaně a Nabídka se vztahuje na všechny Rozhodné transakce provedené během Promo
období.



Poplatek za Výběr hotovosti za 0 Kč v rámci Nabídky bude technicky zprocesován tak, že Banka
Účastníkovi standardní výši Poplatku za Výběr hotovosti dle Ceníku zaúčtuje a následně obratem
vrátí zpět v plné výši na Kartový účet.

 Ostatní pravidla marketingové akce


Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její
Pravidla, případně marketingovou akci ukončit.



Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 23. 10. 2018.



Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z marketingové akce kdykoliv na základě vlastního
uvážení, zejména v případě porušení smlouvy o vydání Karty.

