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PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„Poplatkové prázdniny s RB směnárnou“ 

 
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 „Raiffeisenbank“) pořádá reklamní akci 
„Poplatkové prázdniny s RB směnárnou“ (také jako „Reklamní akce“) za dále stanovených podmínek:  
 

I. Klienti Raiffeisenbank, kteří splní podmínky stanovené těmito pravidly Reklamní akce, mají po Rozhodnou 
dobu nárok na získání Bonusu. 

II. Klient získá Bonus, pokud si v Rozhodné době Reklamní akce aktivuje nebo využívá ke svému 
Víceměnovému účtu RB směnárnu. RB směnárna je Klientovi dostupná prostřednictvím Mobilního 
bankovnictví. 

III. Poskytnutí Bonusu se za splnění podmínek Reklamní akce neomezuje na jeden Víceměnový účet Klienta. 
IV. Klienti, kteří získají Bonus během této Reklamní akce, nejsou v souvislosti s Víceměnovým účtem omezeni 

v získání výhody poskytované Raiffeisenbank účastníkům jiné reklamní akce. 
V. Raiffeisenbank si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu reklamní akce podle potřeby její pravidla, 

případně Reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. Změna je vždy účinná okamžikem jejího 
zveřejnění na Veřejných stránkách a/nebo Obchodních místech Raiffeisenbank.  

 
Vymezení pojmů  
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:  
Bonusem se rozumí sleva na poplatku RB směnárna dle platného Ceníku produktů a služeb ve výši 39 Kč, 
tj. poskytování RB směnárny za zvýhodněný poplatek ve výši 0,- Kč, za každý kalendářní měsíc Rozhodné doby, 
během které jsou splněny podmínky Reklamní akce. 
Klientem je osoba, která má s Raiffeisenbank uzavřenou smlouvu o Víceměnovém účtu s cenovým tarifem, 
který umožňuje aktivaci RB směnárny. 
Mobilní bankovnictví znamená službu provozovanou prostřednictvím klientské aplikace v Mobilním zařízení, 
která komunikuje se serverem Raiffeisenbank. 
RB směnárna je služba, umožňující provést směnu měn mezi jednotlivými měnovými složkami Víceměnového účtu 
za specifických podmínek. Služba je blíže vymezena Technickými podmínkami. 
Rozhodnou dobou je období od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 včetně. 
Víceměnový účet znamená Účet, u něhož lze pod jedním Jedinečným identifikátorem vést více měnových složek 
(například Účty s tarify či cenovými programy označenými jako eKonto). Tento Účet umožňuje aktivaci RB směnárny. 
 
Ostatní pojmy, které začínají velkým písmenem a nejsou vysvětleny v tomto dokumentu, jsou vyloženy v Technických 
podmínkách nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách Raiffeisenbank a.s. 
 
Poskytnutím Bonusu v podobě slevy na poplatku RB směnárna nejsou dotčeny jiné poplatky, které se vztahují na smluvní 
ujednání mezi Klientem a Raiffeisenbank dle příslušného Ceníku produktů a služeb. 
 
 

Raiffeisenbank a.s. dne 30. 6. 2020 

 
 


