
 

 

 
 

Pravidla akce „Vnitroskupinové 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 „Vnitroskupinové platby“ (dále jen „Akce“) za dále 
stanovených podmínek:  
 
I. Akce 

Raiffeisenbank stávajícím Klientům, pro které vede Účet, jenž dovoluje přijímat platební transakce 
v měně EUR poukázané plátci prostřednictvím člena Skupiny RB nebo dovoluje ve prospěch 
příjemců, jimž vede účet člen Skupiny RB, platební transakce v měnách EUR odesílat, provede 
Příchozí a Odchozí platební transakce po dobu trvání Akce se Slevou. Předpokladem však je, že 
jak účty plátce i příjemce zapojené do Odchozí nebo Příchozí platební transakce jsou vedeny 
v měně EUR a poplatky spojené s Odchozí nebo příchozí platební transakcí se řídí Dispozicí 
SHA. 
 
II. Výhoda Klienta   

Pokud Klient provede po dobu trvání Akce Odchozí platební transakci nebo obdrží částku 
Příchozí platební transakce, oproti aktuálně sjednané ceně za takovou platební službu uhradí 
Raiffeisenbank a.s. výslednou cenu odpovídající Slevě. To platí pouze za předpokladu, že Klient 
splnil všechny podmínky pro provedení takové platební transakce sjednané především ve vztahu 
k Odchozím platebním transakcím. 
V případě, že Klient již v době trvání Akce s Raiffeisenbank sjednal individuální dohodu, v rámci 
které nejsou Odchozí platební transakce nebo Příchozí platební transakce samostatně 
zpoplatněny, pak se takové dohody Akce nijak nedotýká.  
 
III. Trvání a změna Akce 

Akce probíhá počínaje 1. 10. 2016 do odvolání. 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:  

Skupinou RB společnosti uvedené na Seznamu skupinových bank, jenž je dostupný na 
www.rb.cz. Pro účely Akce však součástí Skupiny RB není Tatra banka a.s. Raiffeisenbank a.s. je 
oprávněna Seznam skupinových bank v době trvání Akce průběžně aktualizovat. 

Klientem majitel Účtu. 

Odchozí platební transakcí platební transakce v měně EUR z Účtu ve prospěch účtu 
vedeného členem Skupiny RB. 

Pravidly tento dokument, který upravuje předpoklady, za nichž Banka Klientovi poskytne Slevu. 

Příchozí platební transakcí platební transakce v měně EUR iniciovaná plátcem z účtu 
vedeného členem Skupiny RB ve prospěch Účtu. 

 



 

 

 

 

Slevou ponížení ceny za Odchozí nebo Příchozí platební transakci, jež je účinná v době trvání 
Akce a provedení Odchozí nebo Příchozí platební transakce, o 20 %.  

Účtem běžný účet vedený v Raiffeisenbank a.s. a zřízený Klientovi. 

Dispozicí SHA pokyn plátce, podle něhož plátce hradí poplatky své banky a příjemce hradí 
poplatky své banky i případné poplatky dalších zprostředkujících bank. 

  

 
Raiffeisenbank a.s., 29. 9. 2016 

 
 


