
PRAVIDLA AKCE 
„OKAMŽITÉ PLATBY“

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, (dále jen „Raiffeisenbank“) pořádá akci „Okamžité platby“ (dále jen „Akce“) za dále 
stanovených podmínek:

I. Akce 

Raiffeisenbank hodlá Klientům, pro které vede Účet, umožnit odesílat i přijímat Okamžité platby v rámci tuzemského platebního 
styku. Bližší podmínky realizace Okamžitých plateb jsou obsaženy v Technických podmínkách.

II. Výhoda Klienta   

Okamžité platby budou po dobu trvání Akce prováděny bez příplatku za zpracování Expresní odchozí úhrady a jsou 
zpoplatněny stejně jako Bezhotovostní tuzemské platební transakce. 
V případě, že Klient již v době trvání Akce s Raiffeisenbank sjednal individuální dohodu, v rámci které nejsou odchozí tuzemské 
platební transakce nebo příchozí tuzemské platební transakce samostatně zpoplatněny, pak se takové dohody Akce nijak nedotýká.

III. Trvání a změna Akce 

Akce probíhá počínaje 19. 9. 2019 a trvá do 31. 12. 2019. Raiffeisenbank umožní Klientům přijímat Okamžité platby od data 
zahájení Akce a odesílat Okamžité platby pak v průběhu října či listopadu 2019. O přesném datu dostupnosti odchozích 
Okamžitých plateb budou Klienti předem informováni.
Raiffeisenbank je oprávněna změnit v průběhu Akce podmínky vyhlášené prostřednictvím Pravidel, případně Akci ukončit. 
O této skutečnosti Raiffeisenbank informuje prostřednictvím internetových stránek www.rb.cz a obchodních míst Raiffeisenbank. 

IV. Vymezení pojmů  

Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:  

1. „Klientem“ je majitel Účtu.

2. „Účtem“ je běžný účet vedený v Raiffeisenbank a.s. a zřízený Klientovi, jenž dovoluje přijímat, či přijímat a odesílat Okamžité platby.

3. „Okamžitou platbou“ je jednorázová elektronická platba v měně CZK do částky 400 000 Kč mezi bankami, které odesílají 
a/nebo přijímají Okamžité platby. Realizace je v řádu vteřin v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. 

4. „Expresní odchozí úhradou“ je úhrada, která je Klientem zadána do stanoveného času a bankou odeslána stejný den 
splatnosti ve prospěch příjemce. Banka je oprávněna si za tuto službu účtovat sjednaný příplatek.

5. „Technickými podmínkami“ jsou obchodní podmínky vydané Raiffeisenbank, jež jsou součástí smluv sjednávaných s Klienty.

6. „Tuzemskou platební transakcí“ je platební transakce prováděná na základě platebního příkazu k převodu prostředků 
v CZK a zahrnující bezhotovostní převod výlučně v rámci České republiky.

7. „Pravidly“ je tento dokument.

Raiffeisenbank a.s., 19. 9. 2019  


