30 EUR „NA VIANOCE“

Týmto sa zaväzujeme, že Vás odmeníme sumou 30 EUR, ak splníte nižšie uvedené podmienky:

1. Na Vaše telefónne číslo bola v dňoch 05.12.2018 a 06.12.2018 doručená SMS správa
s ponukou otvorenia účtu v Raiffeisen banke.
2. Otvoríte si v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky bežný účet (ďalej len „Váš účet“) v dátume
od 05.12. 2018 do 31.12. 2018, pričom v deň otvorenia účtu nemáte vedený iný bežný účet
u nás.
3. Najneskôr do 31.12. 2018 zrealizujete platby debetnou platobnou kartou vydanou k Vášmu účtu
v celkovej sume rovnej alebo vyššej ako 100 EUR.
4. Počas trvania akcie, podpíšete u nás žiadosť o presmerovanie príjmu/materského
príspevku/rodičovského príspevku/dôchodku (ďalej len „príjmu“) na Váš účet, ktorú odošlete
alebo za vás my odošleme, na základe vášho súhlasu, osobe/inštitúcií, ktorá vám vypláca
príjem.
Ak budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, pripíšeme Vám na Váš účet formou
bezhotovostného prevodu sumu vo výške 30 EUR, a to najneskôr do 10.01. 2019.

Podmienky akcie máme právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto
podmienok zverejníme s uvedením dňa ich účinnosti v našich obchodných priestoroch alebo na
internetovej stránke banky www.raiffeisen.sk. Z tohto prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a.
s., Raiffeisen banky a zamestnanci finančného sprostredkovateľa Raiffeisen banky.

Táto akcia sa nevzťahuje na tzv. legislatívne účty, t. j. základný zákonný účet, štandardný zákonný účet
a osobitný účet. Túto akciu nie je možné kombinovať s inými akciami k účtu ponúkanými v Raiffeisen
banke. Viac informácií v pobočkách Raiffeisen banky.

Akcia trvá od 05.12. 2018 do 31.12. 2018.

Raiffeisen banka:
Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka ∙ Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava ∙ IČO: 00 686 930
DIČ:2020408522 ∙ Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 71/B SWIFT: TATR SK BX ∙ Infolinka:
0850 850 555 ∙ info@raiffeisen.sk ∙ www.raiffeisen.sk

