Raiﬀeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiﬀeisen banka

PARÁDNA ODMENA
K PARÁDNEMU ÚČTU
T
Týmto
sa zaväzujeme, že od 8. 3. 2019 poskytneme PARÁDNU odmenu každému klientovi ako zľavu
z mesačného poplatku za vedenie PARÁDNEHO účtu, ak budú splnené nižšie uvedené podmienky.
PODMIENKY NA ZÍSKANIE PARÁDNEJ ODMENY K PARÁDNEMU ÚČTU
1. Klient má otvorený PARÁDNY účet alebo si otvorí PARÁDNY účet v ktorejkoľvek pobočke Raiﬀeisen banky
(ďalej len „PARÁDNY účet“). PARÁDNYM účtom sa rozumie bežný účet klienta vedený a označený
v Raiﬀeisen banke ako „Účet“ alebo „PARÁDNY účet“.
2. Za vedenie PARÁDNEHO účtu uhradí klient v dotknutom mesiaci mesačný poplatok vo výške 5,50 €.
Dotknutým mesiacom sa sa rozumie obdobie od posledného dňa predchádzajuceho kalendárneho mesiaca
do predposledného dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca. Ak posledný deň kalendárneho mesiaca pripadá
na nedeľu alebo sviatok, končí aktuálne sledované obdobie o deň skôr a predposledný deň príslušného
mesiaca sa započítava už do nasledujúceho mesiaca.
3. K PARÁDNEMU účtu bude zriadený jeden alebo viacero súhlasov/mandátov na SEPA inkaso.
4. V dotknutom mesiaci, v ktorom bude uhradený mesačný poplatok vo výške v zmysle bodu 2., bude:
a) z PARÁDNEHO účtu vykonaná jedna bezhotovostná platba na základe zriadeného súhlasu/mandátu
na SEPA inkaso a/alebo
b) na PARÁDNOM účte pripísaný kredit, t.j. jedna alebo viacero bezhotovostných platieb, prípadne vkladov
hotovosti v celkovej výške 400 €. Za pripísaný kredit sa pre účely získania PARÁDNEJ odmeny nepovažujú
bezhotovostné prevody medzi účtami toho istého klienta – majiteľa účtu.
VÝŠKA PARÁDNEJ ODMENY K PARÁDNEMU ÚČTU
V
Týmto sa zaväzujeme, že na každý PARÁDNY účet, pri ktorom budú v dotknutom mesiaci splnené vyššie
uvedené podmienky, pripíšeme odmenu formou zľavy z mesačného poplatku za vedenie PARÁDNEHO účtu,
a to v nasledovnej výške:
50 % v prípade splnenia podmienky uvedenej v bode 4. písm. a)
50 % v prípade splnenia podmienky uvedenej v bode 4. písm. b)
100 % v prípade súčasného splnenia obidvoch podmienok uvedených v bode 4. a) a b).
PRIPÍSANIE PARÁDNEJ ODMENY K PARÁDNEMU ÚČTU
PARÁDNU odmenu pripíšeme formou zľavy z mesačného poplatku za vedenie PARÁDNEHO účtu, a to v každom
takom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky na získanie PARÁDNEJ odmeny.
PPodmienky tejto 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.
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