PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE

„Bonusové úročení zůstatku na spořicím účtu eKonto XL“
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
„Raiffeisenbank“) pořádá reklamní akci „Bonusové úročení zůstatku na účtu eKonto XL“ (dále jen
„Reklamní akce“) za dále stanovených podmínek:
Nárok na Bonusový úrok vzniká ke Spořicímu účtu, jehož majitelem je Klient, a to jen za ty Dny, v
nichž bylo na Spořicím účtu nastaveno eKonto XL s bonusem, a jen při splnění dále uvedených
podmínek. Bonusový úrok nelze kombinovat s jiným úrokovým bonusem dostupným v rámci dalších
probíhajících reklamních akcí.
I.

Klientovi vzniká nárok na vyplacení Bonusového úroku ze zůstatku Spořicího účtu za Dny v
daném Měsíci, pokud Klient v kalendářním měsíci, který předchází danému Měsíci, Aktivně
využívá Běžný účet. Bonusový úrok bude po splnění výše uvedených podmínek vyplacen na
Účet, který si Klient zvolil pro vyplacení Standardního úroku.

II.

Reklamní akce trvá do odvolání. Raiffeisenbank si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu
Reklamní akce podle potřeby její pravidla. Rozhodnutí o změně pravidel či o ukončení trvání
Reklamní akce je vždy účinné okamžikem zveřejnění na Veřejných stránkách a/nebo
Obchodních místech Raiffeisenbank.
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„Měsícem“ kalendářní měsíc v době od 2.1.2019 do rozhodnutí o ukončení reklamní akce,
v němž má Klient, byť jen po část takového Měsíce, nastaveno na Spořicím účtu eKonto XL
s bonusem.
„eKonto XL s bonusem“ úrokové zvýhodnění, které se řídí podmínkami této reklamní
akce.
„Dnem“ každý kalendářní den, v němž má Klient na Spořicím účtu nastaveno eKonto XL
s bonusem.
„Spořicím účtem“ spořicí účet Klienta vedený v CZK.
„Běžným účtem“ běžný Účet, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě o Spořicím účtu a na
němž je nastaven tarif eKonto KOMPLET , eKonto SMART nebo eKonto Student PREMIUM
„Standardním úrokem“ úrok vyplácený Raiffeisenbank ze zůstatku Spořicího účtu dle
smluvních podmínek dohodnutých mezi Klientem a Raiffeisenbank. Úroková sazba, která se
použije pro výpočet Standardního úroku, je uvedena v Přehledu úrokových sazeb.
„Bonusovým úrokem“ úrok ze zůstatku Spořicího účtu vyplácený ke Standardnímu úroku
a vypočtený pro zůstatek Spořicího účtu do výše 150.000 Kč za použití úrokové sazby
0,90% p.a., v případě zůstatku od 150.001 do 500.00 Kč za použití sazby 0,60 % p.a. a
v případě zůstatku nad 500.000 Kč za použití sazby 0,01 % p.a. Uvedená sazba se použije
na výpočet úroku z takové části zůstatku, pro kterou je stanovena.
„Klientem“ fyzická osoba, která s Bankou sjednala Spořicí účet mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.
„Aktivně využívá“ znamená aktivní využívání účtu, jak je vymezeno v Ceníku produktů a
služeb pro soukromé osoby v části, která upravuje výši poplatků účtovaných Raiffeisenbank v
souvislosti s tarify eKonto KOMPLET, eKonto SMART a eKonto Student PREMIUM
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