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Pravidla marketingové akce „Karta DE LUXE za zvýhodněnou cenu“ 
(dále jen „Pravidla“ ) 

 
1. Provozovatel marketingové akce, Účastníci marketingové akce 

1.1 Provozovatelem marketingové akce je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 
1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“ ) 

1.2 Účastníky marketingové akce (dále jen „Ú častník“ ) jsou osoby, které s Bankou za 
podmínek uvedených dále sjednají smlouvu o vydání Karty. 

 
2. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam: 

 „Karta“  znamená kreditní karta DE LUXE vydaná Bankou (včetně dodatkové karty 
DE LUXE); 
„Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce; 
 „Sledované období“ znamená období od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2016. 

 
3. Podmínky marketingové akce 

3.1 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. 

3.2 Podmínkou k zařazení Účastníka do marketingové akce je podání návrhu 
Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty Bance (dále jen „návrh Smlouvy“) 
ve Sledovaném období.  

3.3 Odměnou marketingové akce je zvýhodněný měsíční poplatek za správu Karty 
vydané na základě smlouvy o vydání Karty uzavřené na základě návrhu Smlouvy 
podaného ve Sledovaném období. Pro Karty sjednané ve Sledovaném období platí 
následující měsíční poplatky za správu: 

 

  

Účastník s tarifem eKonto 

KOMPLET 

Účastník bez tarifu eKonto 

KOMPLET 

Karta 59 Kč / měs. 129 Kč / měs. 

 
3.4 Odměnu podle předchozího odstavce bude Banka Účastníkovi poskytovat pouze 

po dobu Sledovaného období. 
 

4. Ostatní pravidla marketingové akce 
4.1 Na vydání Karty není právní nárok. Přijetí návrhu Smlouvy na vydání Karty 

Bankou podléhá standardním schvalovacím pravidlům Banky. 
4.2 Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu 

marketingové akce její pravidla, případně marketingovou akci ukončit. 
4.3 Tato pravidla Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách www.rb.cz. Tato 

Pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení Sledovaného období. 
 


