
Pravidla reklamní akce

„Běžný účet RB„ 

(dále jen „akce“)

I. Termín konání akce

Termín konání akce byl stanoven od 1. 1. 2023 do odvolání, nejdéle do však 31. 12. 2023.

II. Podmínky akce

1. Akce  je  určena  klientům nebo  osobám v  roli  zákonného  zástupce  klienta  Raiffeisen  stavební
spořitelny a.s. (dále jen „stavební spořitelna“), kteří si v termínu konání akce zřídí u Raiffeisenbank a.s.
osobní běžný účet (dále jen „běžný účet RB“)..

2. Běžný účet RB musí splňovat tyto podmínky:

a) smlouva o zřízení běžného účtu RB musí být uzavřena v době konání akce, 

b) klient provede převod kompletního platebního styku na zřízený běžný účet RB (mobilitu),

c) smlouva o zřízení běžného účtu RB zůstane v platnosti minimálně 12 měsíců ode dne nabytí
její účinnosti.

III. Zvýhodnění

Každý klient nebo osoba v roli zákonného zástupce klienta, který splní podmínky této akce stanové
v části II. v bodech 1., 2. a), b) a klient bude mít ke dni přípisu prémie se stavební spořitelnou uzavřenou
platnou smlouvu o stavebním spoření a o zřízení účtu (dále jen „smlouva o stavebním spoření“), získá
od stavební spořitelny prémii ve výši 1.000 Kč. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Prémie bude připsána na účet stavebního spoření klienta nebo klienta, jehož zákonný zástupce si
zřídil běžný účet RB, (k nejnovější platné smlouvě o stavebním spoření s jiným tarifem než tarif typu
„FELIX“) nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl
běžný účet RB zřízen. Prémie je osvobozena od daně z příjmů při splnění podmínek § 10 Ostatní
příjmy  zákona  o  daních  z  příjmů  č.  586/1992  Sb.,  odst.  3  písmeno  c)  bod  5,  tj.  pokud  úhrn
bezúplatných příjmů od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevýší částku 15.000 Kč. 

2.  Prémie  bude  z  hlediska  nárokování  státní  podpory  považována  za  vklad  a  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  v  případě,  že  smlouva
o běžném účtu RB zůstane v platnosti minimálně 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti. Prémii
nelze připsat na účet stavebního spoření v případě, že zůstatek převyšuje cílovou částku. 

3. Na jedno rodné číslo lze v rámci akce získat pouze jednu prémii. 

4. Zvýhodnění vyplývající z této přílohy lze kombinovat s jiným zvýhodněním poskytovaným stavební
spořitelnou na základě další přílohy ke smlouvě o stavebním spoření.
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