
PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Spořicí účet TOP“

(dále jen Akce)

Spořicí účet TOP s úročením 5,3 % p. a. pro aktivní klienty? SAMOZŘEJMĚ! Stačí splnit podmínky dle těchto pravidel Akce.

Jaké sazby přinášíme?

Částka v CZK / Sazba v % p. a. 0 – 2 500 000 nad 2 500 000
Spořicí účet TOP – Základní úročení 1,00 % 0,20 %

Spořicí účet TOP – Bonusové úročení 4,30 % x

Spořicí účet TOP – celkové úročení při aktivním využívání 5,30 % 0,20 %

Základní úročení na Spořicím účtu TOP vedeném u Raiffeisenbank a.s. Vám poskytneme, pokud:
  jste splnili podmínky pro poskytnutí zvýhodněné úrokové sazby dle pravidel reklamní akce „Výhody pro klienty ING“ 

ze dne 9. 4. 2021, a 
 během Akce si na nově sjednaném nebo existujícím spořícím účtu nastavíte tarif Spořící účet TOP. 

Spořicí účet TOP Vám budeme úročit od okamžiku splnění výše uvedených podmínek základním úrokem 1 % p. a. 
pro zůstatek do 2 500 000 Kč a 0,2 % p. a. pro zůstatek nad 2 500 000 Kč (dále jen „Základní úročení“), a to s účinností 
od 1. 10. 2022. 

Od 1. 10. 2022 získáte bonusové úročení 4,3 % p. a. na Spořicím účtu TOP se zůstatkem do 2 500 000 Kč navíc 
k Základnímu úročení za každý den kalendářního měsíce, ve kterém: 
  v předcházejícím měsíci alespoň třikrát zaplatíte v kamenném nebo online obchodě platební kartou vydanou 

k Vašemu běžnému účtu, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě o spořicím účtu, a dojde i k zaúčtování těchto 
plateb v daném měsíci (dále jen „Aktivita“). Nenechávejte tedy platby na konec měsíce, ať vše stihneme 
zaúčtovat. 

  v měsíci, kdy dochází k připsání bonusu pro Vás vedeme Spořící účet TOP. 

Bonusové úročení Vám připíšeme do 10. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, za který musí být Aktivita splněna. 

Ilustrační příklad vyhodnocení a připsání bonusového úročení (za Aktivitu splněnou v červnu, připíšeme bonusový 
úrok v srpnu): 

Kontrola Aktivity v červnu*

Výpočet bonusu za červencových zůstatků**

Aktivita splněna
Čekáme na konec 

měsíce, abychom měli 
zůstatky za celý měsíc

Probíhá vyhodnocení a nejpozději do 10. dne v měsíci 
posíláme bonus vypočtený z červencových zůstatků za 

splněnou červnovnou aktivitu

Červen Červenec Srpen

* Za červen byla aktivita splněna.
** Tímto způsobem budeme vyhodnocovat Aktivitu za každý měsíc .
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Obecné informace
Spořicí účet TOP úročíme pásmovým vrstveným úročením, kdy zůstatek v daném pásmu úročíme sazbou platnou pro dané 
pásmo. Získat bonusové úročení lze pouze na jednom Spořícím účtu TOP. 

Přehled historicky platných sazeb do 30. 9. 2022: 

Zvýhodněné úročení Bonus
1. 3. - 31. 3. 2022 2,6 % p. a. do 300 000 Kč 1 % p. a. do 300 000 Kč

1. 4. - 5. 5. 2022 2,6 % p. a. do 300 000 Kč 1,5 % p. a. do 300 000 Kč

6. 5. - 30. 9. 2022 2,6 % p. a. do 2 500 000 Kč 1,9 % p. a. do 2 500 000 Kč

Tato Akce má přednost před poskytováním zvýhodněné úrokové sazby na běžném účtu dle pravidel reklamní akce  
„Výhody pro klienty ING“. To znamená, že nejpozději do 2 měsíců od nastavení Spořícího účtu TOP Vám změníme 
zvýhodněné úročení na běžném účtu na standardní úročení dle platného úrokového lístku. 

Klientům, kteří splnili pravidla reklamní akce „Výhody pro klienty ING“ ze dne 9. 4. 2021 vedeme Spořící účet TOP zdarma 
a bez poplatků. 

Platnost Akce 
Akci můžete využít od 8. 2. 2022. Pokud bychom se rozhodli Akci změnit nebo ukončit, např. proto, že se změní podmínky 
na finančním trhu, informujeme Vás přes náš web www.rb.cz. Účinnost změny nebo ukončení nastává ke dni zveřejnění 
informace. 

Znění těchto pravidel nabývá účinnosti dne 1. 10. 2022 a zcela nahrazuje pravidla reklamní akce „Spořicí účet TOP“  
ze dne 31. 7. 2022.

Raiffeisenbank a.s., 30. 9. 2022
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