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PRIVEĎTE K NÁM PRIATEĽA A ROZDEĽTE SI 50 EUR 

Týmto sa zaväzujeme, že každého klienta s Parádnym alebo Osobným účtom odmeníme sumou 25 EUR, ak 
budú splnené nasledujúce podmienky: 
 

1. Dostane od nás SMS správu na svoje telefónne číslo v dátume od 2. 5. 2022 do 31.5.2022, v ktorej mu 
oznámime 8 miestny kód k získaniu odmeny 25 EUR (ďalej len „verný klient“). Kód v SMS správe je 
jedinečný pre každého verného klienta. 

2. Odporučí nás priateľovi, ktorému aj prepošle alebo oznámi kód z SMS správy (ďalej len „odporučený 
priateľ“). 

3. Odporučený priateľ si u nás v dátume od 2. 5. 2022 do 31.5.2022 otvorí svoj prvý Parádny účet a  
oznámi kód získaný z SMS správy. 

4. Na Parádnom alebo Osobnom účte verného klienta nebude vedená exekúcia, nebude vo výpovednej 
lehote, a to do času vyplácania odmeny vernému klientovi. 

  
Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pripíšeme na Parádny alebo Osobný účet verného klienta 
25 EUR, a to najneskôr do 10-tého dňa v mesiaci nasledujúcom po otvorení účtu v zmysle bodu 3 vyššie za 
každého odporúčaného priateľa, pričom jednému vernému klientovi vyplatíme odmenu za najviac  
3 odporúčaných priateľov. Jeden verný klient tak môže získať najviac 75 EUR. 
 
Zároveň sa zaväzujeme, že odmeníme sumou 25 EUR každého odporúčaného priateľa, ktorý splní 
nasledujúce podmienky: 
 

1. V ktorejkoľvek našej pobočke sa preukáže 8 miestnym kódom z SMS správy verného klienta, ktorý ho 
odporučil.  

2. Od 2.5.2022 do 31.5.2022 si u nás v pobočke otvorí svoj prvý Parádny účet (ďalej „Novootvorený 
Parádny účet“); uvedené sa nevzťahuje na Osobný účet a na tzv. zákonné účty, t. j. Základný zákonný 
účet, Štandardný zákonný účet a Osobitný účet.  

3. Podpíše žiadosť o presun svojho platobného účtu vedeného v inej banke na svoj Novootvorený 
Parádny účet najneskôr do 31.5.2022. 

4. Na novootvorenom Parádnom účte odporúčaného priateľa nebudú zmenené podmienky vedenia účtu 
na iný typ účtu (t.j. na Osobný účet, Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani na Osobitný 
účet), nebude vedená exekúcia, nebude vo výpovednej lehote, presun platobného účtu nebude Starou 
bankou zamietnutý, a to do času vyplácania odmeny odporúčanému priateľovi. 

 
Všetkým odporučeným priateľom, ktorí splnia všetky vyššie uvedené podmienky pripíšeme na Novootvorený 
Parádny účet 25 EUR, a to najneskôr do 10-tého dňa v mesiaci nasledujúcom po splnení vyššie uvedených 
podmienok.  
 
Podmienky akcie máme právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto 
podmienok zverejníme s uvedením dňa účinnosti v našich obchodných priestoroch.  
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2020408522 ∙ Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 71/B SWIFT: TATR SK BX Infolinka: 0850 850 

555 ∙ info@raiffeisen.sk ∙ www.raiffeisen.sk ; Orgánom dohľadu nad činnosťou je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 

813 25 Bratislava. 

 
 
Z tohto prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a. s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a. s., 
organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, 
a. s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s..  
 
Túto akciu nie je možné kombinovať s inými akciami k účtu ponúkanými v Raiffeisen banke.  
 
Akcia trvá od 2.5.2022 do 31.5.2022 


