Prémie za vklad až 5.000 Kč
Příloha ke smlouvě o stavebním spoření a o zřízení účtu
s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s.
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I.
Termín konání akce
Termín konání akce byl stanoven od 3. 10. 2022 do odvolání, nejdéle do 30. 12. 2022.
II. Podmínky akce
1. Akce je určena klientům Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen „stavební spořitelna“), kteří
v termínu konání akce uzavřou smlouvu o stavebním spoření a o zřízení účtu (dále jen „smlouva
o stavebním spoření“).
2. Smlouva o stavebním spoření musí:
a) být uzavřena v aktuálně nabízeném tarifu SPOŘENÍ,
b) být evidována s přílohou č. 0261,
c) trvat minimálně po dobu sedmdesáti dvou měsíců nebo u ní klient přijme nabídku přidělení
cílové částky.
3. Zůstatek na účtu stavebního spoření pro získání úrokové prémie musí být k 30. 12. 2022
minimálně 30.000 Kč, resp. minimálně 100.000 Kč.
III.
Zvýhodnění
Každý klient, který splní podmínky této akce stanovené v části II., získá od stavební spořitelny
úrokovou prémii ve výši 1.500 Kč v případě zůstatku na účtu stavebního spoření k 30. 12. 2022
v minimální výši 30.000 Kč, resp. úrokovou prémii ve výši 5.000 Kč v případě zůstatku na účtu
stavebního spoření k 30. 12. 2022 v minimální výši 100.000 Kč. Úroková prémie bude na účet
stavebního spoření klienta připsána a klientovi vyplacena za podmínek uvedených v části IV.
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IV.
Závěrečná ustanovení
Úroková prémie ve výši dle zůstatku bude připsána na účet stavebního spoření klienta
k 31. 12. 2022. Z hlediska nárokování státní podpory bude považována za vklad. Úroková prémie
bude vyplacena společně s uspořenou částkou po přijetí přidělení cílové částky kdykoliv nebo
v případě ukončení smluvního vztahu alespoň po sedmdesáti dvou měsících jeho trvání a za
podmínky, že po celou dobu trvání smluvního vztahu byla smlouva o stavebním spoření evidovaná
v tarifu SPOŘENÍ.
Pokud klient nesplní podmínku minimálního trvání smluvního vztahu nebo dojde ke změně tarifu,
bude prémie již připsaná na účet stavebního spoření klienta odúčtována.
Úroková prémie podléhá dani z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
Zvýhodnění vyplývající z této přílohy lze kombinovat s dalšími zvýhodněními poskytovanými
stavební spořitelnou na základě přílohy ke smlouvě o stavebním spoření.
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