
PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Finanční odměna za doporučení“

(dále jen „Akce“)

Získejte Vy i Váš známý finanční odměnu ve výši 300 Kč (dále jen „Odměna“) na běžný nebo spořicí účet vedený u Raiffeisenbank, a.s. (dále 
jen „účet“). 
Povíme Vám jak na to.

Na Odměnu se můžete těšit, pokud splníte tyto podmínky:
   Jako klient fyzická osoba obdržíte nabídku do svého internetového nebo mobilního bankovnictví.
   Předáte svému známému speciální odkaz z nabídky a sdělíte mu identifikační kód definovaný v nabídce.
   Váš známý uvede Vámi sdělený identifikační kód při on-line zakládání nového běžného účtu do pole „Identifikační kód doporučení“.
   Váš známý si sjedná s Raiffeisenbank, a.s. spotřebitelskou smlouvu o běžném účtu a nově založený účet si úspěšně aktivuje v průběhu 

platnosti Akce.
   Váš známý musí být držitelem občanského průkazu starší 18 let a pro Raiffeisenbank, a.s. novým klientem, tzn. že ke dni sjednání 

smlouvy o běžném účtu dle těchto pravidel nemá s Raiffeisenbank, a.s. uzavřenou žádnou jinou smlouvu o bankovní službě.
  (dále souhrnně jen „Podmínky“)

Kdy a jak Odměnu vyplatíme?
Jakmile Váš známý bude mít aktivní účet a při zakládání uvede identifikační kód, tak se pustíme do připisování Odměny. Podle identifikačního 
kódu víme, kam připíšeme Vaši Odměnu a Váš známý bude mít možnost si účet rovnou vyzkoušet, protože Odměnu připíšeme na nově 
založený účet.

Připsání Odměny proběhne nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly Podmínky splněny.  

V počtu Vašich doporučení a v počtu získaných Odměn Vás nebudeme omezovat.

Platnost Akce
Akci můžete využít od 22. 3. 2021 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 19. 7. 2021 a zcela nahrazuje pravidla reklamní akce „Finanční odměna za doporučení“ ze dne 
21. 3. 2021. 

Vaše Raiffeisenbank, a.s., 18. 7. 2021
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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.


