SPECIÁLNÍ BENEFIT PRO ZAMĚSTNANCE Filozofické fakulty UK v Praze

OSOBNÍ ÚČET ZDARMA
Užívejte si při zasílání výplaty do Raiffeisenbank výhod eKonta KOMPLET bez paušálu*
Výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí ZDARMA.
Účet v cizí měně pod jedním číslem účtu.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR S BONUSEM
Při sjednání hypotečního úvěru BONUS ve výši 5 000 Kč na Váš osobní účet. **
Přejděte k nám. Vše vyřídíme za Vás – převedeme všechny zůstatky, trvalé příkazy k úhradě
a souhlasy s inkasem včetně SIPO.
LENKA LIMONOVÁ
Branch Manager
Valentinská 9/57, Praha 1
te.: +420 603 808 032
email: lenka.limonova@rb.cz

ONDŘEJ VAŠÁK
Company Sales
tel.: +420 734 787 842
email: ondrej.vasak@rb.cz

Pro bližší informace můžete také navštívit naše webové stránky www.rb.cz nebo volejte
NONSTOP infolinku 800 900 900.
* 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.
** Podmínkou je sjednání hypotečního úvěru bez účasti 3. stran. Tuto speciální akci nelze kombinovat s jinou obchodní akcí Raiffeisenbank a.s.
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