PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Bonusové úročení zůstatku
na Spořicím účtu HIT PLUS“
(dále jen Akce)

Získejte aktivním využíváním běžného účtu bonusové úročení zůstatku až do výše 500 000 Kč na Spořicím účtu HIT PLUS
vedeném Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Akce“).
Jakou sazbu na Spořicím účtu HIT PLUS u zůstatku do 500 000 Kč získáte?
Základní sazba

0,1 % p.a.

Bonusový úrok při plnění Aktivity

5,4 % p.a.

Celkový úrok při plnění Aktivity

5,5 % p.a.

Vklady nad 500 000 Kč úročíme sazbou 0,01 % p.a.
Jak získat bonusový úrok?
Bonusové úročení na spořicím účtu získáte na účet, který jste si zvolili pro výplatu základní sazby, a to za každý den
kalendářního měsíce, ve kterém:
a) máte aktivovaný Spořicí účet HIT PLUS, pokud
b)	v předcházejícím měsíci aktivně využíváte běžný účet, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě o spořicím účtu
(dále jen „Aktivita“)*.
* Pro EQUA účet platí podmínka, abyste v předcházejícím měsíci aktivně využívali tento běžný účet.

Ilustrační příklad vyhodnocení:
Kontrola aktivity v březnu*

Kontrola aktivity v dubnu*

Aktivita splněna.

30. 4. posíláme Bonusový úrok za
splněnou březnovou aktivitu.

31. 5. posíláme Bonusový úrok za
splněnou dubnovou aktivitu.

Březen

Duben

Květen

* V měsíci březen a duben byla Aktivita splněna.

Jak splnit Aktivitu?
Podmínky pro získání bonusového úročení záleží na tarifu běžného účtu, který máte u nás sjednaný. Najděte v přiložené
tabulce svůj tarif běžného účtu a pak již stačí splnit Aktivitu provedením transakcí nejméně ve výši či počtu uvedeném
v tabulce pro Váš tarif běžného účtu.
Tip: Váš aktuální tarif zjistíte snadno v internetovém nebo mobilním bankovnictví v Detailu účtu.
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Přehled běžných účtů a podmínek Aktivity pro získání bonusového úročení Spořicího účtu HIT PLUS:
Tarif běžného účtu

Aktuálně
nabízené
produkty

Nabídka

Spořicí účet HIT PLUS

CHYTRÝ účet
AKTIVNÍ účet
AKTIVNÍ účet pro studenty a děti

3 transakce debetní / kreditní kartou

EXKLUZIVNÍ účet

Celková výše zůstatků na účtech,
termínovaných vkladech a investicích
(investiční nástroje spravované
bankou) 1 500 000 Kč (na konci měsíce

(platba online nebo v kamenném obchodě)

х

v Kč nebo v ekvivalentu jiné měny)

50 000 Kč příchozí platby (počítány
jsou dvě nejvyšší příchozí transakce)

PRÉMIOVÝ účet
eKonto KOMPLET
eKonto SMART
Již
nenabízené
produkty eKonto Student Premium
EQUA účet

15 000 Kč příchozí platby
a 3 jakékoliv odchozí transakce

Standardní

Zaměstnanci vybraných partnerů 5 000 Kč příchozí platba
Seniorská (nad 60 let)
a 3 jakékoliv odchozí transakce
Studentská (do 26 let)

х

3 jakékoliv odchozí transakce
3 transakce debetní / kreditní kartou
(platba online nebo v kamenném obchodě)

Pro splnění Aktivity mezi příchozí a odchozí platby, resp. mezi transakce, však nezapočítáváme převody mezi Vašimi účty
a vklady, které u nás máte, zaúčtované úroky a srážkovou daň, ani platby vůči nám nebo vrácené karetní transakce.
Veškeré platby při plnění Aktivity musí být v daném měsíci i zaúčtované. Raději tedy nenechávejte transakce na konec
měsíce, ať vše stihneme zaúčtovat.
Bonusové úročení dle této Akce nelze kombinovat s úrokovým bonusem v rámci reklamních akcí pro Spořicí účet XL nebo
Spořicí účet HIT.
Platnost Akce
Akci můžete využít od 16. 5. 2022 do odvolání. Pokud bychom se rozhodli dostupnost Akce změnit nebo ukončit,
informujeme Vás přes náš web www.rb.cz. Účinnost změny nebo ukončení nastává ke dni zveřejnění informace,
není-li v oznámení určeno datum pozdější.
Znění těchto pravidel nabývá účinnosti dne 14. 11. 2022 a zcela nahrazuje pravidla reklamní akce „Bonusové úročení zůstatku
na Spořicím účtu HIT PLUS“ ze dne 30. 9. 2022.

27405/11/2022

Vaše Raiffeisenbank, a.s.
13. 11. 2022
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