PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu “
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 (dále jen „Banka“), pořádá reklamní akci „Zvýhodněná
úroková sazba na spořicím účtu“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále stanovených podmínek:
I.

Banka poskytne Klientům, kteří splní podmínky vymezené v následujících ustanoveních úrok ze Zůstatku
Spořicího účtu, jenž bude vypočten prostřednictvím Zvýhodněné sazby. Banka poskytne takto
stanovený úrok po Období zhodnocení. Zvýhodněná sazba se vztahuje pouze na jeden Spořicí účet
a to ten, který si Klient založil nejdříve. Úrok vypočtený dle Zvýhodněné sazby bude vyplacen stejným
způsobem jako Standardní úrok. Úrok vypočtený pro Zůstatek Spořicího účtu dle Zvýhodněné sazby
je úplným zhodnocením Zůstatku Spořicího účtu (Standardní úrok není vedle něj vyplácen).

II.

Reklamní akce se vztahuje na Klienta, který:
(i) s Bankou v Rozhodném období uzavřel smlouvu o poskytování bankovních a dalších služeb, jejímž
prostřednictvím sjednal tarif „eKonto KOMPLET“, „eKonto SMART“ nebo „eKonto Student PREMIUM“
nebo „eKonto EXCLUSIVE“
(ii) v době sjednání smlouvy dle bodu (i) výše není a v době předcházejících 6 měsíců ani nebyl
majitelem běžného účtu vedeného Bankou,
(iii) společně s běžným účtem uvedeným v bodě (i) sjednal s Bankou rovněž Spořicí účet.

III. Zvýhodnění v podobě Zvýhodněné sazby nelze kombinovat s jiným úrokovým zvýhodněním
dostupným v rámci dalších probíhajících reklamních akcí.
IV. Reklamní akce trvá do odvolání. Banka 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.
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:
1. „Zvýhodněnou sazbou“ se rozumí úroková sazba ve výši 3 % p.a. pro Zůstatek do 150.000 Kč a
úroková sazba ve výši 0,70 % p.a. pro Zůstatek nad 150.000 Kč do 500.000 Kč. Ze zůstatku, který
převyšuje 500.000 Kč je již vyplácen úrok dle Standardní sazby. Uvedená sazba se použije na výpočet
úroku z takové části zůstatku, pro kterou je stanovena.
2. „Klientem“ je fyzická osoba, která s Bankou sjednává služby mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo samostatného výkonu svého povolání.
3. „Obdobím zhodnocení“ doba 6 měsíců počínaje dnem, ve kterém došlo k založení Spořicího účtu.
4. „Rozhodným obdobím“ období od 2. 1. 2019.
5. „Spořicím účtem“ spořicí účet označený jako „eKonto XL“.
6. „Standardním úrokem“ úrok vyplácený Bankou ze zůstatku Spořicího účtu dle smluvních podmínek
dohodnutých mezi Klientem a Bankou. Úroková sazba, která se použije pro výpočet Standardního úroku,
je uvedena v Přehledu úrokových sazeb.
7. „Zůstatkem“ se rozumí zůstatek Spořicího účtu, pro který je stanovena Zvýhodněná sazba.

Znění těchto Pravidel zcela nahrazuje pravidla reklamní akce "Zvýhodněná úroková sazba na spořicím
účtu" ze dne 28. 12. 2018. Výhody popsané v těchto pravidlech se vztahují i na Klienty, kteří za trvání
Reklamní akce sjednali eKonto EXCLUSIVE společně se Spořicím účtem před změnou těchto pravidel k datu
uvedenému níže.
Raiffeisenbank a.s., 14. 01. 2019

