
PŘEHLED ÚROKOVÝCH SAZEB RAIFFEISENBANK a.s.
Úrokové sazby jsou platné od 17. 10. 2022

Úvěrové produkty

I. Úvěrové rámce k běžným účtům

Úrokové sazby v % p. a. pro Povolený debet na účtech soukromých osob s úvěrovým rámcem

Soukromé osoby 21,9 %

Úrokové sazby v % p. a. pro Kontokorentní úvěr na účtech soukromých osob s úvěrovým rámcem

Soukromé osoby 21,9 %

Úrokové sazby v % p. a. pro Nepovolený záporný zůstatek 1)

Úrok z prodlení *
*  V případě, že je Klient v prodlení s plněním platebních povinností, je Klient povinen platit úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem (tj. repo sazba vyhlašovaná ČNB + 8 % p. a.).

II. Úvěrové produkty pro fyzické osoby – občany

U úvěrových produktů pro fyzické osoby - občany jsou úrokové sazby stanovovány individuálně.

III. Kreditní karty

Úrokové sazby v % p. a. pro úvěry čerpané kreditní kartou

Typ karty Bezhotovostní 
transakce

Hotovostní  
transakce

Automatický 
nákup na splátky

Nákup 
na splátky

Hotovost 
na účet

EASY, STYLE, RB PREMIUM, 
DE LUXE, ČSA, MALL.cz,  
O2 RB karta, Life, Classic, 
Visa Gold

23,99 % 29,99 % 10,99 % — 19,99 % 6,99 % — 19,99 % 6,99 % — 18,99 %

Úrok z prodlení * * * * *
*  V případě, že je Klient v prodlení s plněním platebních povinností, je Banka oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem (tj. repo sazba vyhlašovaná ČNB + 8 % p. a.).

1Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051
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IV. Úvěry pro podnikatele

Úrokové sazby a referenční sazby v % p. a. pro úvěry pro malé a střední podnikání

Základní sazba pro podnikatelské úvěry 9,55 %

Základní sazba pro kontokorentní úvěry – Base Overdraft Rate (BOR) 14,35 %

Referenční sazba – Prime Overdraft Rate (POR) v CZK 9,55 %

Referenční sazba – Prime Overdraft Rate (POR) v EUR 1,60 %

Referenční sazba Banky (RSB) v CZK 4,14 %

Úrok z prodlení (sankční úrok) 29 %

1) Pojem Nepovolený záporný zůstatek má stejný význam jako pojem Nepovolený debet.

Pojem Úrok z prodlení v tomto Přehledu úrokových sazeb Raiffeisenbank a.s. má stejný význam jako pojem sankční 
úrok, jak je obsažen ve smluvní dokumentaci Raiffeisenbank a.s.
Tento Přehled úrokových sazeb Raiffeisenbank a.s. nahrazuje Oznámení o úrokových sazbách eBanky, a.s.

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051

27
29

7/
10

/2
02

2




