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

PÔŽIČKA S ODMENOU
Raiﬀeisen banka sa týmto zaväzuje, že každému kto splní podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube, vyplatí každý rok
odmenu k pôžičke.
Odmenu k pôžičke môže získať len klient, ktorý obdrží v našej pobočke potvrdenie od banky s určením jej výšky v podobe
ročnej odmeny prislúchajúcej ku konkrétnej Zmluve o Raiﬀeisen pôžičke, ktorú klient s bankou uzatvorí
(ďalej len „Zmluva o pôžičke“), a ktorému bude bankou poskytnutý na základe tejto Zmluvy o pôžičke bezúčelový
spotrebiteľský úver v období od 20. 3. 2017 do odvolania tohto verejného prísľubu (ďalej len „poskytnutá pôžička“).
Podmienkou na vyplatenie ročnej odmeny je riadne splácanie poskytnutej pôžičky, čo znamená, že klient musí počas
sledovaného obdobia spĺňať nasledovné podmienky:
• dodrží dobu splatnosti a výšku pravidelnej mesačnej anuitnej splátky poskytnutej pôžičky (ďalej len „splátka“)
dohodnutú v Zmluve o pôžičke a,
• kedykoľvek počas tohto sledovaného obdobia, nebude v omeškaní so splácaním viac ako jednej splátky, alebo jej časti
viac ako 30 dní.
Sledované obdobie predstavuje vždy 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Prvé sledované obdobie začína
plynúť dňom splatnosti prvej splátky. V prípade ak posledný rok splácania pôžičky nebude trvať 12 kalendárnych mesiacov,
klient nebude spĺňať podmienky na získanie ročnej odmeny za sledované obdobie a ročná odmena za tento posledný rok mu
nebude vyplatená.
Výška ročnej odmeny závisí od výšky poskytnutej pôžičky a doby jej splatnosti. Klient si môže výšku ročnej odmeny a výšku
celkovej odmeny vypočítať aj na SUPERKALKULAČKE dostupnej na www.raiﬀeisen.sk.
Celková odmena predstavuje súčet všetkých ročných odmien, ktoré klient získa, ak bude spĺňať všetky podmienky tohto
verejného prísľubu až do konca splatnosti jeho poskytnutej pôžičky.
Ročná odmena bude vyplatená klientovi do 30 kalendárnych dní po uplynutí sledovaného obdobia, v ktorom klient splnil
podmienky riadneho splácania uvedené v tomto verejnom prísľube, a to bezhotovostne na účet splácania pôžičky.
Ak majiteľom tohto účtu splácania nie je klient (ide o technický účet banky), klient bude bankou kontaktovaný za účelom
dojednania spôsobu vyplatenia ročnej odmeny.
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek podmienky uvedenej v tomto verejnom prísľube môže banka ročnú odmenu klientovi
neposkytnúť (resp. klient stráca nárok na jej vyplatenie), a to od sledovaného obdobia, v ktorom neboli splnené podmienky
na jej vyplatenie až do konca splatnosti pôžičky.
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Príklad vyplácania odmeny po splnení podmienok:
Výška pôžičky: 10 000 eur
Splatnosť pôžičky: 73 mesiacov
Dátum prvej splátky: 15. 3. 2017
Deň splácania: 15-ty deň v mesiaci
Dátum vyplatenia prvej odmeny: do 15.3.2018
Odmena každý rok: 390 eur
Celková odmena: 2340 eur
Banka si vyhradzuje právo tieto podmienky 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. Z tohto
prísľubu sú vylúčení zamestnanci skupiny TBG Group.

V Bratislave, dňa 9. 5. 2019
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