Pravidla reklamní akce
„Dvojnásobný úrok do roku 2027“
(dále jen „akce“)
I.
Termín konání akce
Termín konání akce byl stanoven od 1. 5. 2022 do odvolání, nejdéle do 31. 12. 2022.
II. Podmínky akce
1. Akce je určena klientům Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen „stavební spořitelna“), kteří
v termínu konání akce uzavřou smlouvu o stavebním spoření a o zřízení účtu (dále jen „smlouva
o stavebním spoření“).
2. Smlouva o stavebním spoření musí:
a) být uzavřena v aktuálně nabízeném tarifu s označením SPOŘENÍ a s tímto tarifem
evidována minimálně do 31. 12. 2027,
b) být uzavřena s cílovou částkou minimálně ve výši 200.000 Kč,
c) být evidována s přílohou č. 0256,
d) trvat minimálně po dobu sedmdesáti dvou měsíců nebo u ní klient přijme nabídku přidělení
cílové částky, a to pro účely vzniku nároku na výplatu úrokové prémie popsané v části. III.
3. Zůstatek na účtu stavebního spoření pro získání úrokové prémie musí být k 30. prosinci daného
kalendářního roku minimálně:
Minimální zůstatek na účtu stavebního spoření
Kalendářní rok
k 30. 12. kalendářního roku
2022
20.000 Kč
2023
40.000 Kč
2024
60.000 Kč
2025
80.000 Kč
2026
100.000 Kč
2027
120.000 Kč
III.
Zvýhodnění
Každý klient, který splní podmínky této akce stanovené v části II. a IV., získá od stavební spořitelny
úrokovou prémii. Úroková prémie odpovídá součtu ročních úrokových prémií za jednotlivé roky,
v nichž klient splní podmínku minimálního zůstatku na účtu stavebního spoření uvedené v části
II. odst. 3. Výše roční úrokové prémie odpovídá celkové sumě úroků za daný kalendářní rok připsané
na účet stavebního spoření k 31. 12. daného kalendářního roku. Maximální výše úrokové prémie tak
může odpovídat součtu šesti ročních úrokových prémií, poslední za rok 2027.
1.

2.

3.
4.

IV.
Závěrečná ustanovení
Roční úrokové prémie budou připsány na účet stavebního spoření klienta vždy
k 31. 12. příslušného kalendářního roku, poslední k 31. 12. 2027. Z hlediska nárokování státní
podpory budou považovány za vklad. Úroková prémie bude vyplacena společně s uspořenou
částkou po přijetí přidělení cílové částky kdykoliv nebo v případě ukončení smluvního vztahu
alespoň po sedmdesáti dvou měsících jeho trvání.
Pokud klient nesplní podmínku minimálního trvání smluvního vztahu, budou jednotlivé roční
úrokové prémie již připsané na účet stavebního spoření klienta odúčtovány, neboť klientovi
nevznikne nárok na úrokovou prémii.
Roční úrokové prémie podléhají dani z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně.
Zvýhodnění vyplývající z této přílohy lze kombinovat s dalšími zvýhodněními poskytovanými
stavební spořitelnou na základě přílohy ke smlouvě o stavebním spoření.
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