ODMENA K ÚČTU

Týmto sa zaväzujeme, že od 01.02.2018 poskytneme každému klientovi zľavu z mesačného poplatku
za vedenie účtu vo výške 1€ alebo 2€ (ďalej len „odmena k účtu“), ak splní nižšie uvedené podmienky.
PODMIENKY NA ZÍSKANIE ODMENY K ÚCTU
1. Klient má otvorený účet alebo si otvorí účet v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky (ďalej
len „dotknutý účet“).
2. K dotknutému účtu bude zriadený jeden alebo viacero mandátov na SEPA inkaso.
3. Za vedenie dotknutého účtu uhradí klient mesačný poplatok vo výške 5,50€.
4. V mesiaci, v ktorom bude uhradený mesačný poplatok za vedenie účtu v zmysle bodu 3.,
bude z dotknutého účtu vykonaná jedna alebo viac platieb na základe zriadeného mandátu
na SEPA inkaso.
VÝŠKA ODMENY K ÚČTU
Týmto sa zaväzujeme, že na každý dotknutý účet, pri ktorom budú splnené vyššie uvedené podmienky,
pripíšeme odmenu k účtu formou bezhotovostného prevodu, a to vo výške 1€ v prípade vykonaného
jedného inkasa alebo vo výške 2€ v prípade vykonaných dvoch alebo viacerých inkás.
PRIPÍSANIE ODMENY K ÚČTU
Odmenu k účtu pripíšeme na dotknutý účet najneskôr do posledného kalendárneho dňa v mesiaci
nasledujúcom po uplynutí mesiaca, v ktorom budú splnené všetky podmienky stanovené pre získanie
odmeny k účtu.

Podmienky 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. Akcia sa nevzťahuje na Základný zákonný účet, Štandarný zákonný účet alebo
Osobitný účet.
Túto akciu nie je možné kombinovať s inými akciami k účtu ponúkanými v Raiffeisen banke.
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