PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Bonusová sazba“
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, (dále jen „Banka“) pořádá
reklamní akci „Bonusová sazba“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále stanovených podmínek:
I.

Banka vyhlašuje Reklamní akci, v rámci níž poskytne Klientovi cenu formou Bonusu. Bonus obdrží Klient
v příslušné výši níže stanoveným způsobem, pokud budou splněny podmínky vymezené v následujících
ustanoveních. Výše Bonusu je stanovena tak, aby po jeho odečtení od celkové částky úroků zaplacených
Klientem Bance a přepočtu takto ponížené částky úroků na původní počet splátek úvěru činila výsledná
úroková sazba („Bonusová úroková sazba“) hodnotu, jež je uvedena v definici pojmu Bonusová úroková
sazba.

II.

Účastníkem Reklamní akce je Klient, který předal Bance návrh na uzavření Úvěrové smlouvy v průběhu
Rozhodného období, Banka tento návrh přijala a Klientovi poskytla Úvěr. Podmínky poskytnutí Bonusu
jsou sjednány rovněž Úvěrovou smlouvou. V případě, že Úvěrová smlouva ujednání o podmínkách
poskytnutí Bonusu neobsahuje, sjednávaného úvěru se Reklamní akce netýká, přestože jeho produktové
značení odpovídá produktovému značení uvedenému ve vysvětlení pojmu „Úvěr“ níže.

III. Banka poskytne Klientovi Bonus výlučně ve prospěch Účtu.
IV. Podmínkami pro poskytnutí Bonusu Bankou jsou následující skutečnosti:
a) Klient musí Úvěr řádně splatit, přičemž v případě žádné z pravidelných splátek Úvěru ani v případě
žádné jiné pohledávky Banky za Klientem existující po dobu řádného splácení Úvěru nesmí být Klient
v prodlení;
b) Klient v průběhu splácení Úvěru neprovede žádnou mimořádnou splátku ani Úvěr předčasně nesplatí;
c) Klient po dobu trvání Úvěru má Bankou veden Účet (platební účet pro osobní, nikoliv podnikatelské
účely), případně jej nejpozději do 3 měsíců po poskytnutí Úvěru zřídí.
V.

Banka poskytne Klientovi Bonus během kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Klient Úvěr
splatil.

VI. Pakliže bude poskytnutí Bonusu s ohledem na jeho výši předmětem daně z příjmů vybírané srážkou, zajistí
Banka úhradu odpovídající srážkové daně. Banka proto zajistí navýšení Bonusu v rozsahu, který bude
potřebný pro úhradu příslušné srážkové daně, přičemž výše Bonusu popisovaná v tomto dokumentu tedy
již zohledňuje případně odvedenou srážkovou daň.
VII. Banka je oprávněna Reklamní akci ukončit. Banka je rovněž oprávněna podmínky této Reklamní akce
změnit; taková změna se však nedotkne podmínek pro poskytnutí Bonusu Klientům, kteří do okamžiku
oznámení změny Úvěr se znalostí dosavadních podmínek Reklamní akce sjednali. O těchto skutečnostech
Banka informuje klienty prostřednictvím internetových stránek www.rb.cz a obchodních míst Banky.
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto dokumentu:
1. „Bonusem“ se rozumí částka v CZK určená v závislosti na sjednané výši a délce splácení Úvěru, úrokové
sazbě sjednané Úvěrovou smlouvou, přičemž hodnota Bonusu umožní dosáhnout cílové hodnoty Bonusové
úrokové sazby. Výše Bonusu je tedy proměnlivá a odvíjí se od sjednaných parametrů Úvěru.
2. „Bonusovou úrokovou sazbou“ se rozumí hodnota výsledné úrokové sazby po přepočtení celkové
částky úroků zaplacených Klientem dle Úvěrové smlouvy ponížené o částku Bonusu. Celková částka úroků
zaplacených Klientem dle Úvěrové smlouvy je ponížena o částku Bonusu v takové výši, aby následné
rozpočítání této ponížené výsledné částky úroků při zachování počtu splátek Úvěru určilo hodnotu Bonusové
úrokové sazby, jež je uvedena v tabulce níže. Pravidelné náklady na vedení Účtu závisí na typu sjednaného
Účtu a nejsou při takovém výpočtu hodnoty Bonusové úrokové sazby zohledněny (výše poplatku za vedení
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Účtu a další služby přitom činí u některých oblíbených tarifů při aktivním využívání Účtu popsaném v Ceníku
produktů a služeb pro soukromé osoby 0 Kč).
Hodnoty Bonusové úrokové sazby jsou uváděny v % p.a.

Výše úvěru v tis. Kč
Počet měsíčních
splátek

20-49

50-99

100-149

150-199

200-249

250-299

6-59

10,9

10,9

10,9

10,9

9,9

9,9

60 a více

9,9

9,9

9,9

9,9

8,9

8,9

Výše úvěru v tis. Kč
Počet měsíčních
splátek

300-349

350-399

400-449

450-499

500-549

550 a
více

6-59

7,9

7,9

6,9

6,9

5,9

5,9

60 a více

6,9

6,9

5,9

5,9

4,9

4,9

3. „Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která jednala při uzavření Úvěrové smlouvy s Bankou jako
spotřebitel. V případě, že účastníkem Úvěrové smlouvy je na straně Klienta vícero osob, je splnění podmínek
pro poskytnutí Bonusu posuzováno ve vztahu k osobě, jež je v Úvěrové smlouvě označena jako „navrhovatel“.
Ve prospěch Účtu navrhovatele je rovněž Bonus vyplacen.
4. „Účtem“ se rozumí platební účet vedený v CZK (a případně také dalších měnách) Bankou pro jiné než
podnikatelské účely, jehož majitelem je Klient. Jestliže Klient není majitelem Účtu v době sjednání Úvěru,
nejpozději do 3 měsíců od poskytnutí Úvěru Klient Účet zřídí. Účet musí být Bankou pro Klienta veden po celou
dobu trvání Úvěru.
5. „Úvěrem“ se rozumí spotřebitelský úvěr poskytnutý Bankou Klientovi na základě Úvěrové smlouvy pod
produktovým označením „Rychlá půjčka“, „Konsolidace a refinancování“ anebo „Půjčka na kliknutí“.
6. „Úvěrovou smlouvou“ se rozumí smlouva o úvěru uzavřená mezi Bankou a Klientem, na jejímž základě
byl poskytnut Klientovi Úvěr.
7. „Rozhodným obdobím“ se rozumí období počínající dnem 1.4.2018 do odvolání.
Znění těchto pravidel reklamní akce „Bonusová sazba“ zcela nahrazuje znění pravidel reklamní akce
„Bonusová sazba“ ze dne 1. 3. 2018, a to s účinky od 1.4.2018.
Raiffeisenbank a.s., 1.4.2018
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