PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

„MOBILITA S EXTRA BONUSEM“
(dále jen „Podmínky“)
Podmínky upravují poskytování extra bonusu 500 Kč za úspěšně sjednanou a provedenou Mobilitu (dále také „bonus“).
„Mobilita“ znamená převedení Trvalých plateb, Inkas a/nebo kladného Zůstatku peněžních prostředků z běžného účtu klienta, který
je vedený v jiné bankovní instituci, na Běžný účet vedený v Raiffeisenbank. Převod prostředků a plateb za Vás zařídíme v rámci
uzavřené „Žádosti o změnu platebního účtu“ a společně s převodem Trvalých plateb, Inkas a/nebo Zůstatku můžeme dle Vašeho
přání zároveň požádat o uzavření účtu ve Vaší původní bance.
Bonus je určen vybraným existujícím klientům Raiffeisenbank, kteří byli cíleně osloveni Raiffeisenbank s individuální nabídkou na
možnost získání Bonusu. Nabídka na zisk Bonusu se týká fyzických osob sjednávajících služby mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo samostatného výkonu svého povolání.
Bonus lze získat pouze za sjednání první Mobility během trvání této reklamní akce.
Podmínkou pro získání Bonusu je mít v Raiffeisenbank otevřený běžný účet a zároveň na tento účet v rámci Mobility převést všechny Vaše Trvalé platby, Inkasa a/nebo celý kladný Zůstatek peněžních prostředků z běžného účtu, který máte
vedený v jiné bankovní instituci, na Běžný účet vedený v Raiffeisenbank. Kladný zůstatek na Vašem běžném účtu u nás (kam
jste si převedli peníze a/nebo trvalé platby) je potřeba mít minimálně i během kalendářního měsíce následujícímu měsíci sjednání
Mobility.
Bonus vám připíšeme, splníte-li Podmínky uvedené výše a neodstoupíte-li do 14 dnů od „Smlouvy o poskytování bankovních
a dalších služeb“ v případě otevření nového běžného účtu u nás* a/nebo od „Žádosti o změnu platebního účtu“ podanou v rámci
žádosti o Mobilitu.
Připsání Bonusu proběhne v průběhu kalendářního měsíce následujícího po měsíci sjednání a provedení Mobility. Bonus
Vám připíšeme automaticky jako „kreditní transakci“ přímo na Váš běžný účet v Raiffeisenbank, na který byla Mobilita provedena. O připsání bonusu Vás budeme informovat SMSkou.
Bonus nelze kombinovat s jiným zvýhodněním dostupným v rámci dalších probíhajících reklamních akcí.
Bonus je poskytován v období od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020.
Raiffeisenbank si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu reklamní akce podle potřeby její podmínky, případně reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. Změna je vždy účinná okamžikem jejího zveřejnění na Veřejných stránkách a/nebo Obchodních místech
Raiffeisenbank.
Vaše Raiffeisenbank a.s.

*Možnost odstoupit od Smlouvy o otevření běžného účtu se vztahuje pouze na smlouvy sjednané na dálku, nikoliv při uzavření smlouvy na pobočce.
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