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Parádna pôžička s úrokom 0% p.a.  

 
Týmto sa Raiffeisen banka zaväzuje, že každý, kto splní všetky podmienky akcie Parádna pôžička 

s úrokom 0% p.a. uvedené nižšie, získa benefit vo forme odpustenia úrokov a poplatkov na celú dobu 

splácania Raiffeisen pôžičky. 

 

Podmienky získania benefitu: 

1. Podanie Žiadosti o Raiffeisen pôžičku a uzatvorenie Zmluvy o Raiffeisen pôžičke v čase 

trvania akcie. 

2. Výška Raiffeisen pôžičky v Zmluve o Raiffeisen pôžičke bude najmenej 300 EUR a zároveň 

nepresiahne sumu 2000 EUR. 

3. Benefit vo forme odpustenia úrokov a poplatkov môže klient získať v rámci tejto akcie len 

na jednu Zmluvu o Raiffeisen pôžičke. 

4. Ak už klient má ako dlžník a/alebo spoludlžník existujúcu Raiffeisen pôžičku s úrokom 0% 

p.a. v Raiffeisen banke, resp. Raiffeisen pôžičku za ktorú neplatí žiadne úroky ani poplatky, 

tak nemôže načerpať ďalšiu Raiffeisen pôžičku s úrokom 0% p.a. v rámci tejto akcie. 

 

Banka po splnení všetkých podmienok tejto akcie, pripíše na účet čerpania klientovi do 7 pracovných 

dní od uzatvorenia Zmluvy o Raiffeisene pôžičke (na poskytnutie Raiffeisen pôžičky s úrokovou sadzbou 

0,01% p.a.), sumu vo výške celkových nákladov na pôžičku, t.j. rozdiel medzi celkovou čiastkou a výškou 

pôžičky dohodnutej v zmysle Zmluvy o Raiffeisen pôžičke. 

 

Podmienky akcie máme právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto 

podmienok zverejníme s uvedením dňa účinnosti v našich obchodných priestoroch. 

Z tohto prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a.s., Raiffeisen banky a zamestnanci finančného 

sprostredkovateľa Raiffeisen banky. Akcia sa nevzťahuje na spotrebiteľské úvery, ktorých výška je 

určená vopred bankou bez aktívnej účasti klienta, na základe historických údajov o finančnej situácii 

klienta, ani na Raiffeisen pôžičku s odmenou. Túto akciu nie je možné kombinovať ani s inými akciami 

k Raiffeisen pôžičke ponúkanými v Raiffeisen banke. 

Akcia trvá od 01.10.2020 do 30.11.2020. 
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