
 

  

PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE  

„Půjčka na kliknutí s extra bonusem“  

(dále jen „Pravidla“) 
  

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901, zapsaná  v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051, (dále jen „Banka“) pořádá 
reklamní akci „Půjčka na kliknutí s extra bonusem“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále 
stanovených podmínek:   

  

I. Banka poskytne Klientům, kteří splní podmínky vymezené v následujících ustanoveních, Extra 
bonus definovaný níže.   

II. Účastníkem Reklamní akce je Klient, který:  

(i) obdržel od Banky individuálně sdělenou nabídku „Půjčka na kliknutí s extra bonusem“  

(ii) je držitelem hlavní (nikoliv dodatkové) kreditní karty vydané Bankou, která byla aktivována 

(iii) s Bankou sjednal v Rozhodném období „Půjčku na kliknutí” v internetovém bankovnictví s výší 
úvěru nejméně  50.000 Kč a tento úvěr mu byl schválen a byl načerpán 

(iv) během 14 dnů od poskytnutí úvěru klient neodstoupí od smlouvy o Půjčce na kliknutí, neprovede 
mimořádnou splátku ani úvěr předčasně nesplatí    

III. Banka poskytne Klientovi Extra bonus nejdříve 14. den po podpisu smlouvy o Půjčce na kliknutí 
a nejpozději v průběhu kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k načerpání 
Půjčky na kliknutí. 

IV. Extra bonus bude po splnění všech podmínek uvedených v těchto Pravidlech vystaven v 
internetovém bankovnictví Účastníka v detailu příslušné Karty. Účastník akce se k banneru 
s vystaveným Extra bonusem dostane kliknutím na svou Kartu na hlavní stránce nebo v sekci Karty, 
banner se následně bude nacházet na levé straně obrazovky pod šedým menu se sekcemi 
informací o příslušné Kartě (Detail karty, Historie pohybů, Karetní blokace, Výpisy, Zobrazit PIN). 
Kliknutím na banner Účastník otevře žádost o převod Extra bonusu na Kartový účet, kterou ve 
dvou krocích dokončí. Extra bonus pak Účastník uvidí připsaný na svém Kartovém účtu v Historii 
pohybů do několika hodin. O vystavení banneru s Extra bonusem bude Banka Účastníka 
informovat SMS zprávou. Platnost banneru, během které si Účastník může přes banner Extra 
bonus vyzvednout, bude 1 měsíc od vystavení. 

V. Účastník se k účasti na Reklamní akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, 
že splní všechny podmínky účasti na Reklamní akci uvedené v těchto Pravidlech. 

VI. Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z Reklamní akce kdykoliv na základě vlastního 
uvážení, zejména v případě porušení smlouvy o vydání Karty. 

VII. Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu Reklamní akce její Pravidla, 
případně marketingovou akci ukončit. 

VIII. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 8. 2019. 

 

Vymezení pojmů  

Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:  

   

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

2. „Karta“ znamená hlavní kreditní karta vydaná a vedená Bankou. 



3. „Extra bonus“ znamená odměnu ve výši 1 000 Kč vystavenou formou banneru v internetovém 
bankovnictví Účastníka při splnění podmínek pro získání Extra bonusu, jak jsou stanoveny v těchto 
Pravidlech Reklamní akce. Kliknutím na banner a vyplněním žádosti dojde k připsání částky v Kč na 
Kartový účet Karty. 

4. „Kartový účet“ znamená interní účet Banky, na němž Banka eviduje pohledávky za klientem vzniklé 
v souvislosti s používáním Karty. 

5. „Půjčka na kliknutí“ znamená spotřebitelský úvěr poskytnutý Bankou Klientovi na základě úvěrové 
smlouvy pod produktovým označením „Půjčka na kliknutí“, který je sjednaný přes internetové 
bankovnictví Banky.  

6. „Rozhodným obdobím“ se rozumí období počínající dnem 1. 8. 2019 do odvolání.   

 

 

Raiffeisenbank a.s., 22. 7. 2019 


