PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
„Běžný účet s bonusem 2 000,- Kč pro klienty
Raiffeisen stavební spořitelny“
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(dále jen „Akce“)
Získejte finanční odměnu ve výši až 2 000 Kč na Váš běžný účet vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Banka“) a na Vaše stavební spoření
vedené u Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen „Stavební spořitelna“).
Zajímá Vás, jak na to?
Na Odměnu 1 000 Kč od Banky (dále jen „Odměna“) se můžete těšit, pokud splníte tyto podmínky:
 Sjednáte si přes zástupce Stavební spořitelny AKTIVNÍ účet nebo CHYTRÝ účet (dále jen „Účet“).
 V období 6 měsíců před aktivací nového Účtu u Banky nemáte vedený jiný běžný účet.
 Pak už jen stačí Účet aktivně využívat alespoň ve 2 z prvních 4 měsíců následujících po měsíci, kdy jsme Vám Účet
aktivovali, a Odměna je Vaše.
(dále jen „Podmínky“)
Co myslíme aktivním využíváním?
V daný kalendářní měsíc:
 budete mít kreditní obrat na Vašem Účtu minimálně15 000 Kč a
 provedete minimálně 3 odchozí platby.
 Studujete nebo chcete účet pro své dítě? U AKTIVNÍHO účtu pro studenty a děti neřešíme kreditní obrat a stačí provést
alespoň 3 odchozí platby.
Do kreditního obratu ani mezi odchozí transakce však nezapočítáváme převody mezi Vašimi účty v Bance, zaúčtované úroky a srážkovou
daň, ani platby vůči Bance nebo vrácené karetní transakce.
Kdy a jak Odměnu vyplatíme?
V případě splnění Podmínek se 5. měsíc po aktivaci Účtu pustíme do připisování jednorázové Odměny, kterou Vám připíšeme na Účet
nejpozději do 20. dne daného měsíce.
Platnost Akce
Akci můžete využít od 1. 3. 2019 do odvolání. Pokud bychom se rozhodli dostupnost Akce změnit nebo ukončit, informujeme Vás přes náš
web www.rb.cz. Účinnost změny nebo ukončení nastává ke dni zveřejnění informace, není-li v oznámení určeno datum pozdější.
Znění těchto pravidel nabývá účinnosti dne 1.5.2021 a zcela nahrazuje pravidla reklamní akce "Běžný účet s bonusem 2 000,- Kč
pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny“ ze dne 30.1.2020.
Vaše Raiffeisenbank a.s., 30.4.2021

Vymezení pojmů
Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:
 „Bankou“ Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051
 „Stavební spořitelnou“ Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČO 49241257,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2102.

Banka v rámci této Akce vyplácí Odměnu 1.000 Kč. Dalších 1.000 Kč můžete získat po splnění podmínek stanovených Stavební spořitelnou, které najde
na https://www.rsts.cz/bezneucty/
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