PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Získejte s novou kreditkou 3 × 500 Kč“
(dále jen „Akce“)
Získejte odměnu ve výši 3 x 500 Kč k Vaší nové kreditní kartě od Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Banka“).
Jaké jsou podmínky pro získání odměny?


V období od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022 si sjednáte novou kreditní kartu Mastercard od Raiffeisenbank a přitom
v posledních šesti měsících před podáním žádosti o novou kreditní kartu jste od banky nevlastnil(a) žádnou jinou
kreditní kartu.



Odměnu 500 Kč získáte, pokud v kalendářním měsíci kartou provedete platbu(y) v kamenných či internetových
obchodech v hodnotě alespoň 500 Kč.



Odměnu 500 Kč lze získat v každém z prvních třech měsíců od schválení karty.



Za první měsíc pro účely poskytnutí odměny budeme považovat kalendářní měsíc, ve kterém si kartu sjednáte.
Pokud v tomto měsíci nestihnete kartou zaplatit uvedených 500 Kč, budete mít na splnění podmínky pro získání
první odměny ještě celý následující kalendářní měsíc.



Kdy a jak Vám odměnu vyplatíme?



Odměnu 500 Kč Vám připíšeme automaticky na Vaši kartu do 10 dnů po skončení měsíce, ve kterém jste odměnu
získali. O připsání odměny Vás budeme informovat SMS zprávou.

Další podmínky


Akce se vztahuje pouze na Vaši první kreditní kartu schválenou v rámci Akce.



Rozhodným datem pro zařazení karty do Akce je datum schválení žádosti o kartu.



Na vydání karty není právní nárok. Přijetí Návrhu smlouvy Bankou podléhá standardním schvalovacím pravidlům
Banky.



Touto Akcí nejsou dotčeny standardní benefity kreditních karet nabízených Bankou, které jsou popsány na webových stránkách Banky a v Programu výhod.



Do vyhodnocení nebudou zahrnuty platby kartou popsané v bodě 2.9 platného Programu výhod, dále pak
kvazi-hotovostní transakce, jako jsou nákupy valut, cestovních šeků, sázky do loterií, her a kasin, převody do sázkových kanceláří apod.



Pokud bychom se rozhodli dostupnost Akce změnit nebo ukončit, informujeme Vás přes náš web www.rb.cz.
Účinnost změny nebo ukončení nastává ke dni zveřejnění informace, není-li v oznámení určeno datum pozdější.

Znění těchto pravidel nabývá účinnosti dne 1. 6. 2022
Vaše Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051

