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PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„Běžný účet s bonusem 2 000,- Kč pro klienty Raiffeisen stavební 

spořitelny “ 
 
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 (dále jen „Banka“), pořádá reklamní akci „Běžný účet 
s bonusem 2 000,- Kč pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále 
stanovených podmínek:  
 

I. Banka vyplatí Klientům, kteří splní podmínky vymezené v následujících ustanoveních,                    
1 000,- Kč za aktivní využívání účtu (dále jen „Odměna“).  
 

II. Podmínky aktivního využívání účtu jsou určeny podle následujících kritérií platných pro 
jednotlivé produkty: pro CHYTRÝ a AKTIVNÍ účet znamená, že ve sledovaném období částky 
úhrad a hotovostních vkladů ve prospěch účtu dosáhnou nejméně 15 000 Kč a zároveň budou 
provedeny a zaúčtovány alespoň tři odchozí úhrady. Pro PRÉMIOVÝ účet znamená, že ve 
prospěch účtu budou ve sledovaném období zaúčtovány příchozí platby v celkové částce 
alespoň 50 000 Kč. Do příchozích plateb se však započtou pouze částky pouze dvou 
příchozích plateb s nejvyšší částkou. Pro EXKLUZIVNÍ účet znamená, že výše vkladů a investic 
majitele účtu činí u banky k poslednímu dni v měsíci nejméně 1 500 000 Kč (nebo ekvivalent 
této částky v jiné měně). Mezi příchozí úhrady se nezapočítávají převody z účtů téhož Klienta 
vedených Bankou, připisované úroky a příchozí/reverzní karetní transakce. Mezi odchozí 
úhrady se nezapočítávají převody mezi účty a vklady téhož Klienta vedených Bankou, platby 
vůči Bance a daně z úroků. Výši vkladů se rozumí souhrnný kladný zůstatek účtů a 
termínovaných vkladů, výši investic pak cena investičních nástrojů spravovaných Bankou. 
Sledovaným obdobím se rozumí kalendářní měsíc předcházející měsíci, za který je aktivita 
počítána. 
 

III. Odměna bude vyplacena, pokud Klient splní podmínky aktivního využívání účtu podle článku 
II. výše nejméně ve dvou z prvních čtyř měsíců následujících po měsíci uzavření Smlouvy o 
poskytování bankovních a dalších služeb (dále také jen „Smlouva o účtu“). 
 

IV. Výplata Odměny za aktivní využívání proběhne do 20tého dne pátého měsíce následujícího 
po měsíci, kdy Klient s Bankou uzavřel Smlouvu o účtu, a to na Účet Klienta. Klient může 
obdržet Odměnu po dobu trvání Reklamní akce pouze jednou.  

 
V. Účastníkem Reklamní akce může být jen Klient, který prostřednictvím zástupce Raiffeisen 

stavební spořitelny (obchodní zástupce, pracovník call centra), požádal Banku o uzavření 
Smlouvy o účtu a souhlasil s předáním svých kontaktních údajů Bance a dále Klient, kterému 
Banka v období 6 měsíců před uzavřením Smlouvy o účtu nevedla jiný účet.  
 

VI. Účastníkem Reklamní akce může být dále jen Klient, který s Bankou uzavřel Smlouvu o účtu, 
jejímž prostřednictvím sjednal poskytování služeb v rámci tarifu „CHYTRÝ účet, AKTIVNÍ účet, 
PRÉMIOVÝ účet, EXKLUZIVNÍ účet“.  
 

VII. Tato Reklamní akce trvá od 1.1.2020 do odvolání. Banka je oprávněna Reklamní akci zkrátit, 
prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti Banka informuje prostřednictvím svých Obchodních 
míst nebo Veřejných stránek. 
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Vymezení pojmů 
 
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí: 
  

1. „Klientem“ fyzická osoba, která s Bankou sjednává služby mimo rámec své podnikatelské činnosti 
nebo samostatného výkonu svého povolání. 

 

2. „Účtem“ účet sjednaný na základě Smlouvy o poskytování bankovních a dalších služeb mezi 
Bankou a Klientem v Rozhodném období. Je-li takových účtů více, myslí se první v pořadí takto 
sjednaný účet. 

 

3. „Rozhodným obdobím“ období trvání Reklamní akce, tedy od 1.1.2020 do ukončení. 

 

4. „Raiffeisen stavební spořitelnou“ Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Koněvova 
2747/99, 130 45 Praha 3, IČO 49241257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2102. 

 

 
 
 
Raiffeisenbank a.s., 01.01.2020 


