
   Neomezený počet výběrů debetní kartou z bankomatů 
všech bank v ČR i v zahraničí

  Dvě bezkontaktní debetní karty (elektronická 
a embosovaná STANDARD nebo GOLD Base) 
a bezkontaktní nálepka

   Neomezený počet tuzemských plateb zadaných 
elektronicky

 Běžný účet až v 19 měnách pod jedním číslem účtu

   Jedna bezhotovostní přijatá nebo odchozí  
Europlatba/SEPA platba v kalendářním měsíci

  První výběr na pokladně v kalendářním měsíci

   Internetové bankovnictví i Mobilní eKonto  
(smartphone banking)

   Odchozí a přijaté platby v EUR nebo CZK  
z Tatra banky a.s. se sídlem na Slovensku

NAVÍC:
	Zákaznická linka 24 hodin denně

	Můžete si vybrat číslo svého účtu

	Kreditní karty a půjčky za výhodných podmínek

Přejděte k nám. Vše vyřídíme za Vás - převedeme všechny zůstatky, trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem
včetně SIPO.

V případě zájmu kontaktujte: 

NABÍDKA RAIFFEISENBANK a.s. PRO PRACOVNÍKY

Užívejte si výhod eKonta KOMPLET bez paušálu*

* Nabídka bez paušálu znamená, že klient není povinen platit paušální poplatek za tarif eKonto KOMPLET stanovený Ceníkem produktů a služeb pro soukromé osoby. Nabídka je 
podmíněna tím, že ve prospěch účtu s tarifem eKonto KOMPLET je měsíčně zasílána částka alespoň 5 000 Kč (například mzda) a jsou realizovány alespoň 3 debetní transakce (platební 
příkazy, platby kartou apod.). Pokud klient podmínku nesplní, platí paušální poplatek za tarif eKonto KOMPLET ve výši určené Ceníkem produktů a služeb pro soukromé osoby pro případ, 
není-li účet aktivně využíván (aktuálně 250 Kč). Klient může v rámci nabídky získat zvýhodněný pouze jeden účet s tarifem eKonto KOMPLET.

Tato nabídka nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ani nezavazuje Raiffeisenbank a.s. službu poskytnout. Uzavření smlouvy závisí na posouzení podané žádosti, které Raiffeisenbank a.s. 
není povinna vyhovět. Tuto speciální akci nelze kombinovat s jinou obchodní akcí Raiffeisenbank a.s. Nabídka je určena pro zaměstnance vybraných firem, které spolupracují se společností 
Raiffeisenbank a.s. a může být aktualizována.

Co je obsaženo ZDARMA (standardní cena od 129 Kč měsíčně)?



Zaměstnanec partnerské firmy Standardní klient

Běžný účet eKonto KOMPLET eKonto KOMPLET

Poplatek za vedení účtu při splnění/nesplnění podmínek*
* (podmínky: 3 debetní transakce + uvedená min příchozí částka)

0/250 Kč
(příchozí min. 5 000 Kč)

129/250 Kč
(příchozí min. 15 000 Kč)

Neomezený počet tuzemských elektronických plateb zdarma v ceně

Neomezený počet výběrů ze všech bankomatů v ČR a v zahraničí zdarma v ceně

Mobilní bankovnictví s aplikací Mobilní eKonto a internetové bankovnictví zdarma v ceně

Neomezený počet bezhotovostních plateb do a z Tatra banky, a. s., v CZK a EUR zdarma v ceně

Bezhotovostní přijatá NEBO odchozí Europlatba/SEPA platba 1x měsíčně zdarma 1x měsíčně v ceně

Platební karty

Vedení až dvou debetních karet zdarma (elektronická a embosovaná STANDARD nebo GOLD Base)

Výhody ke kartě

Bezkontaktní nálepka ZDARMA

Volitelné pojištění zneužití a cestovní pojištění

Další výhody eKonta KOMPLET

Úrazové pojištění Protect pro případ úrazu a jeho následků.

Zdarma sjednání i vedení povoleného debetu - platíte jen tehdy, když povolený debet využíváte.

Bezúročná rezerva ve výši 1 000 Kč jako pojistka proti nepovolenému přečerpání účtu.

Multiměna - až 19 měn pod jedním číslem účtu (CZK, EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD, PLN, HUF...).

Kreditní karta STYLE k účtu zdarma - peníze zpět za Vaše nákupy a slevy u vybraných partnerů programu PREMIUM RB CLUB, bezúročné období až 55 dní.

Hypotéka - Podrobný přehled o úvěru přímo na Vašem účtu

Sleva 1 % p. a. při převedení platebního styku do Raiffeisenbank a další 0,2 % p. a. při uzavření majetkového pojištení (slevy platí pro první fixaci hypotéky).

Spotřebitelské financování  - Podrobný přehled o úvěru přímo na Vašem účtu

Bonusová úroková sazba od 4,9 % p. a. pro konsolidaci, refinancování a osobní půjčku:

konsolidace a refinancování (neúčelový úvěr do výše 700 000 Kč, Nová hotovost až do výše 700 000 Kč)

osobní půjčka (neúčelový úvěr do výše 700 000 Kč). 

Sjednání a vedení půjčky zcela zdarma.

Den splátky v měsíci si zvolíte sami.

Životní pojištění DOMINO Invest 2018 a DOMINO Risk 2018

Sestavení na míru pro jednotlivce i celou rodinu.

Daňové úlevy a možnost měnit smlouvu v průběhu trvání podle aktuální životní situace a finančních možností.

Progresivní odškodné trvalých následků úrazu až do 18 000 000 Kč již od 244 Kč měsíčně.

Zdarma revize stávajících pojistných smluv.

Pojištení majetku Domov VARIANT

Sleva 10 % za sjednání pojištení nemovitosti i domácnosti současně.

Široká nabídka pojištení rizik stavby i domácnosti a připojištení.

Komplexní a variabilní pojištení, které si vyberete dle svých potřeb v jedné smlouvě.

Zdarma služba MeteoUNIQA – varování SMS/e-mailem před nepříznivým počasím.

Balíček Asistence již v základu (zajištení odborníka v případě havárie nebo technické závady).

Investice

Pravidelné investice již od 500 Kč nebo jednorázové od 10 000 Kč (v různých měnách).

Obchodování na kapitálových trzích online prostřednictvím systému RBroker. 

Široká nabídka investičních produktů.

Služby navíc

PREMIUM WAY RB  je služba, která se umí přizpůsobit životní fázi, ve které se právě nacházíte, a poskytnout Vám tak dlouhodobou a profesionální péči.

Jak si vytvořit spolehlivou finanční rezervu.

Jak si udržet životní standard i v důchodu.

Jak se postarat o rodinu.

Jak se neomezovat při plnění snů.

Jak dobře nakládat s majetkem.

Jak zabezpečit dětem perspektivní budoucnost.

Company Sales nabídka od Raiffeisenbank, a.s.

KDO MŮŽE BENEFIT VYUŽÍT?

Každý zaměstnanec, který se prokáže 
zaměstnaneckou kartičkou nebo  
pracovní smlouvou.

CompanySales@rb.cz
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