
 

 
Verejný prisľúb - Získajte 50€ za presun účtu 

 
 

Týmto sa zaväzujeme vyplatiť záujemcovi odmenu 50€ (ďalej ako „odmena“) po splnení 

nasledovných podmienok:  

 v období od 31.1.2022 do 21.2.2022 prejaví záujem o akciu a zanechá nám telefonický 

kontakt prostredníctvom vybraných bankomatov Tatra banky, 

 ku dňu 31.1.2022 nemá v Raiffeisen banke vedený žiadny bežný účet, t. j. Osobný účet, 

Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet, Osobitný účet ani Parádny účet, 

 v období od 31.1.2022 do 28.2.2022 si v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky otvorí 

svoj prvý Parádny účet (ďalej „Novootvorený Parádny účet“); uvedené sa nevzťahuje na 

Osobný účet, Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani na Osobitný účet, 

 počas obdobia trvania akcie podá v Raiffeisen banke žiadosť o presun svojho platobného 

účtu vedeného v inej banke (ďalej „Stará banka“) na svoj Novootvorený Parádny účet. 

 

Odmena bude pripísaná bezhotovostným prevodom na Novootvorený Parádny účet najneskôr 

10.4.2022 v prípade, že v čase pripisovania odmien budú splnené všetky nasledovné podmienky:  

 

 na Novootvorenom Parádnom účte klient nezmení podmienky vedenia účtu na iný typ 

účtu (t. j. na Osobný účet, Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani na 

Osobitný účet),  

 na Novootvorenom Parádnom účte nebude vedená exekúcia,  

 Novootvorený Parádny účet nebude vo výpovednej lehote,  

 presun platobného účtu nebude Starou bankou zamietnutý.  

V prípade, že tieto podmienky vyplatenia odmien nebudú splnené, klient stráca na odmenu nárok. 

 

Podmienky akcie máme právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie 
týchto podmienok zverejníme s uvedením dňa účinnosti v našich obchodných priestoroch a na 
našej internetovej stránke. 
 
Z tejto akcie 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. 

 

Tento verejný prísľub v plnom rozsahu nahrádza verejný prísľub zverejnený dňa 31.1.2022. 

 

Akcia trvá od 31.1.2022 do 28.2.2022. 

 


