Okamžitá odmena k Parádnej
pôžičke
Raiffeisen banka sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube,
vyplatí okamžitú odmenu k Parádnej pôžičke (ďalej „Pôžička“) na účet čerpania, a to do 30 dní od
poskytnutia Pôžičky.
Podmienky na vyplatenie okamžitej odmeny sú nasledovné:

podanie Žiadosti o Raiffeisen pôžičku a uzatvorenie Zmluvy o Raiffeisen pôžičke v čase trvania akcie
od 3.5.2022 do 30.6.2022,

výška Pôžičky musí byť od 2 050 EUR,

minimálna doba splatnosti Pôžičky je 18 mesiacov,

klientovi môže byť vyplatená okamžitá odmena iba jeden krát počas trvania kampane.
Výška okamžitej odmeny závisí od výšky poskytnutej Pôžičky:
 pri Pôžičke 2 050 EUR až 4 999 EUR je 100 EUR,
 pri Pôžičke 5 000 EUR až 19 999 EUR je 200 EUR,
 pri Pôžičke 20 000 EUR až 30 000 EUR je 400 EUR.
Klient si môže výšku okamžitej odmeny a výšku celkovej odmeny (vrátane okamžitej ako aj ročnej odmeny)
vypočítať aj na kalkulačke dostupnej na www.raiffeisen.sk.
Zároveň upozorňujeme na povinnosť vrátiť okamžitú odmenu, a to v prípade, ak dôjde do 12 kalendárnych
mesiacov k predčasnému alebo mimoriadneho splateniu Pôžičky zo strany klienta.
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek podmienky uvedenej v tomto verejnom prísľube môže Raiffeisen banka
okamžitú odmenu klientovi neposkytnúť (resp. klient stráca nárok na jej vyplatenie).
Z tohto prísľubu sú vylúčení zamestnanci skupiny TBG Group. Akcia sa nevzťahuje na predschválené
spotrebiteľské úvery, ktorých výška je určená vopred bankou bez aktívnej účasti klienta, na základe
historických údajov o finančnej situácii klienta.
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Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN):
Celková výška pôžičky: 30 000 EUR, výška mesačnej splátky: 439,87 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 438,07 EUR),
poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná
z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 8,90 % p. a.
(fixná), RPMN: 8,99 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 41 385,85 EUR.
Po zohľadnení okamžitej odmeny a odmeny za riadne splácanie za celé obdobie splácania: Úroková sadzba: 6,45 % p. a.
(fixná), RPMN: 6,64 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 38 185,85 EUR. Okamžitá odmena 400 EUR Vám bude vyplatená po
načerpaní pôžičky. Odmena za riadne splácanie Vám bude vyplatená každý rok vo výške až 400 EUR, t. j. dohromady u
nás získate odmenu až 3 600 EUR. Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v
jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Raiffeisen banka si vyhradzuje právo tieto podmienky okamžitej odmeny k Pôžičke kedykoľvek zmeniť alebo
odvolať. Zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejníme s dňom účinnosti v obchodných priestoroch a na
internetovej stránke Raiffeisen banky.
Akcia trvá od 03.05.2022 do 30.06.2022.

V Bratislave, dňa 03.05.2022
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