
 

 

 

VEREJNÝ PRÍSĽUB – ODMENA 30 EUR ZA OTVORENIE ÚČTU  

 

 

Týmto sa zaväzujeme, že každému vyplatíme odmenu 30 EUR, ak splní nasledovné podmienky: 

 ku dňu 30. 6. 2022 nemá v Raiffeisen banke vedený žiadny bežný účet, t. j. Osobný účet, Základný 

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

 od 1.7.2022 do 31.8.2022 vyplní svoje kontaktné údaje a poskytne požadované informácie a 

doklady potrebné na svoju identifikáciu na webovej stránke www.raiffeisen.sk, 

 najneskôr do 31.8.2022 prostredníctvom Infolinky podá žiadosť o otvorenie Parádneho účtu (ďalej 

„Novootvorený Parádny účet“); uvedené sa nevzťahuje na Osobný účet, Základný zákonný účet, 

Štandardný zákonný účet ani na Osobitný účet, a zároveň najneskôr do 30.9.2022 podpíše 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti potrebnú zmluvnú dokumentáciu dotýkajúcu sa 

Novootvoreného Parádneho účtu, 

 aspoň v jednom kalendárnom mesiaci a to najneskôr do 30.11.2022 bude na Parádnom účte 

pripísaný kredit, t.j. jedna alebo viacero bezhotovostných platieb, prípadne vkladov hotovosti v 

celkovej výške 400 EUR. Za pripísaný kredit sa nepovažujú bezhotovostné prevody medzi účtami 

toho istého klienta – majiteľa účtu. 

Odmenu 30 EUR pripíšeme bezhotovostným prevodom na Novootvorený Parádny účet 

najneskôr do 10. 12. 2022 v prípade, že v čase pripisovania odmeny budú splnené všetky 

nasledovné podmienky:  
 

 na Novootvorenom Parádnom účte klient nezmenil 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,  

 klient nepožiadal o zrušenie Novootvoreného Parádneho účtu. 

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

 

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. 

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 webovom sídle 

www.raiffeisen.sk. 

 

Verejný prísľub je účinný od 1.7.2022 do 31.8.2022. 

http://www.raiffeisen.sk/

