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V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby 
přímého bankovnictví bez samostatného poplatku, poskytnutí jedné debetní platební karty z výběru Debit MasterCard 
BASIC, Debit MasterCard STANDARD nebo Visa Classic.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021
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1. ÚČTY A VKLADY
1.1. Běžný účet

Název položky Cena položky

1. Vedení účtu 89 Kč měsíčně
2. Vedení každé vedlejší měnové složky účtu 1) 29 Kč měsíčně

1) Cena za vedení vedlejší měnové složky se účtuje pouze v případě pohybu na měnové složce účtu v průběhu zúčtovacího období nebo je-li na něm v den zúčtování zůstatek větší 
nebo roven 3 USD, 2 GBP, 3 EUR, 5 CHF, 100 CZK, 15 PLN, 5 CAD, 100 HUF, 100 JPY – podle měny, v níž je konkrétní měnová složka účtu vedena.

1.2. Spořicí účty a termínované vklady

Název položky Termínované vklady Spořicí účet XL, Základní 
spořicí účet

1. Vedení spořicího účtu v ceně
2. Předčasný výběr 2 % z předčasně vybírané částky, 

min. 1 000 Kč
nelze použít

2. PLATEBNÍ STYK A HOTOVOSTNÍ OPERACE
2.1. Bezhotovostní Tuzemské platební transakce (v měně CZK)

Název položky Cena položky

1. Příchozí úhrada / okamžitá úhrada v ceně

2. Odchozí úhrada
2.1. Úhrada zadaná přes internetové bankovnictví nebo mobilní 

bankovnictví
9 Kč

2.2. Zadání údajů elektronického Platebního příkazu za součinnosti 
pracovníka banky na obchodním místě nebo telefonním 
bankovnictvím

109 Kč

2.3. Expresní odchozí úhrada zadaná přes internetové bankovnictví 
nebo mobilní bankovnictví

100 Kč

2.4. Zadání údajů expresního elektronického Platebního příkazu za 
součinnosti pracovníka banky na obchodním místě nebo 
telefonním bankovnictvím

200 Kč

3. Trvalý platební příkaz / Trvalý platební příkaz k inkasu / Souhlas s inkasem / Příkaz k inkasu / Inkaso - SIPO / 
Inteligentní spoření

3.1. Zřízení nebo změna na obchodním místě nebo přes telefonní 
bankovnictví (nelze u příkazu k inkasu)

100 Kč

2.2. Bezhotovostní Zahraniční platební transakce

Název položky Cena položky

1. Příchozí / odchozí úhrady
1.1. Příchozí/odchozí úhrada v rámci EHP v měně EUR 1) v ceně

1.2. Příchozí/odchozí úhrada v CZK z a do Tatra banky a.s. se 
sídlem na Slovensku

v ceně

1.3. Příplatek za odchozí expresní úhradu v rámci EHP v měně EUR 100 Kč
1.4. Příplatek za jinou odchozí expresní úhradu než uvedenou v 

řádku 1.1.
500 Kč

1.5. Jiná příchozí/odchozí úhrada než uvedená v předchozích 

řádcích 1.1. až 1.4. 2)
1 % z částky úhrady, min. 300 Kč, max. 1 200 Kč / 1 % z částky 

úhrady, min. 300 Kč, max. 1 500 Kč

2. Ostatní
2.1. Zadání údajů elektronického Platebního příkazu za součinnosti 

pracovníka banky na obchodním místě nebo telefonním 
bankovnictvím

100 Kč

2.2. Cena dalších služeb sjednaných v technických podmínkách a 
souvisejících se zahraničními platebními transakcemi. Poplatek je 
účtován za službu.

500 Kč + případné výlohy zaplacené jiným bankám

1) EHP - Evropský hospodářský prostor, který zahrnuje státy Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko

2) U úhrad odeslaných s typem poplatku OUR jsou poplatky jiných bank účtovány v plné výši dodatečně.
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Název položky Cena položky
Pozn: V případě příchozí a odchozí úhrady v měně EUR, kdy je účet plátce i příjemce veden v měně EUR úvěrovou institucí, která je členem finanční skupiny Raiffeisen (seznam je 

dostupný na www.rb.cz) a sídlí mimo EHP, je snížena výsledná výše poplatku za její zpracování vypočtená dle pravidel v části 2.2 Bezhotovostní Zahraniční platební transakce o 
20 %.

2.3. Hotovostní platební transakce

Název položky Cena položky

1. První vklad a výběr hotovosti v kalendářním měsíci v ceně
2. Druhý a další vklad hotovosti v kalendářním měsíci 29 Kč
3. Příplatek za vklad hotovosti na účet, pokud vklad hotovosti 

neprovádí majitel účtu/disponent a pokud nejde o plnění na 
pohledávku banky

120 Kč

4. Druhý a další výběr hotovosti v kalendářním měsíci 120 Kč
5. Příplatek za výběr hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu 

v cizí měně
0,15% z vybrané částky za den

6. Náhrada nákladů banky při neuskutečnění výběru hotovosti 
nebo při částečném neuskutečnění výběru hotovosti v ohlášený 
den

1% z nevybrané částky

7. Vklad prostředků hotovosti ve prospěch účtu vedeného Raiffeisen 
stavební spořitelnou a. s.

zdarma

8. Vklad prostředků hotovosti ve prospěch účtu u jiného peněžního 
ústavu v ČR

3 % z vkládané částky, min. 150 Kč

2.4. Ostatní

Název položky Cena položky

1. Příjem bankovek cizí měny v prekluzi (bankovky, které jsou 
platné, ale již nejsou akceptovány v obchodním styku)

20 % z hodnoty přijímaných bankovek, min. 150 Kč

2. Výměna bankovek a mincí v Kč za mince nebo bankovky v Kč 
jiných nominálních hodnot, nad 100 ks jedné nominální hodnoty 
1)

5 % z částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné nominální 
hodnoty, min. 150 Kč

3. Zpracování mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 1) 5 % z částky převyšující 100 ks mincí příslušné nominální hodnoty, 
min. 150 Kč

4. Vydání knížky s 10 výběrními poukazy nebo 20 výběrními 
poukazy

20 Kč za poukaz

1) Sčítá se počet bankovek a mincí téhož klienta v průběhu jednoho dne; poplatek se hradí při výměně nebo zpracování bankovek a mincí, u kterého bude překročena stanovená 
hranice.



Strana 4 z 5

3. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ
3.1. Bezpečnostní prvky

Název položky Cena položky

1. Mobilní Elektronický klíč (MEK) pro přihlášení do internetového 
bankovnictví 19 Kč měsíčně za uživatele a účet 1)

2. Znovuvygenerování I-PIN a T-PIN 100 Kč
3. Přístup k účtu prostřednictvím osobního elektronického klíče 89 Kč měsíčně za účet
4. Zaslání informační SMS 4 Kč
1) Poplatek je hrazen za měsíc, ve kterém uživatel služby přímého bankovnictví použil MEK pro přihlášení do internetového bankovnictví a také potvrzení některé operace týkající se

příslušného účtu. Není účtován, je-li MEK použit pro přístup k internetovému bankovnictví za účelem aktivace Mobilního bankovnictví, RB klíče nebo pro zadání 3D Secure hesla.

3.2. Služby prostřednictvím Kontaktního centra

Název položky Kontaktní centrum

1. Poplatek za změnu v nastavení E-commerce transakce (povolení 
či zamítnutí internetových transakcí na debetní či kreditní kartě)

100 Kč

2. Aktivace debetní karty 100 Kč
3. Změna limitů na debetní kartě 100 Kč
4. Změna kontaktních údajů (adresa či telefonní číslo) 100 Kč
5. Zjištění zůstatku nebo disponibilního limitu 100 Kč

4. PLATEBNÍ KARTY
4.1. Debetní karty

Název položky Cena položky

1. Poskytnutí debetní karty 1)

1.1. Debit MasterCard BASIC, Debit MasterCard STANDARD, VISA 
Classic

1 karta v ceně / každá další 65 Kč měsíčně

1.2. Debit MasterCard GOLD BASE 65 Kč měsíčně
1.3. Debit MasterCard GOLD 350 Kč měsíčně
1.4. Bezkontaktní nálepka MasterCard 50 Kč měsíčně
2. Transakce kartou
2.1. Výběr hotovosti v Kč z bankomatu Raiffeisenbank a. s. 20 Kč
2.2. Výběr hotovosti v Kč z bankomatu jiné banky v ČR a ve státech v 

rámci EHP v měně EUR 2) 50 Kč

2.3. Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 3) 100 Kč + 0,5 % z vybírané častky

2.4. Výběr hotovosti na přepážce banky / směnárny (Manual Cash 
Advance)

150 Kč + 0,5 % z vybírané častky

2.5. Směnná přirážka 0,49% z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce 
podle kurzovního lístku banky

3. Ostatní služby
3.1. Expresní poskytnutí karty, expresní znovuvygenerovaní PIN 2 000 Kč
3.2. Poskytnutí náhradní debetní karty (s výjimkou poskytnutí po 

blokaci z podnětu banky)
200 Kč

3.3. Návštěva letištního salonku programu LoungeKey držitelem karty 
Debit Mastercard GOLD nebo jeho doprovodu (více o programu 
na www.rb.cz)

30 USD/osoba/vstup (zdarma 4 vstupy v kalendářním roce)

1) U platební karty Debit MasterCard Basic a Bezkontaktní nálepka MasterCard je ukončen prodej, kartu není možné nově vydat.

2) EHP - Evropský hospodářský prostor, který zahrnuje státy Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

3) Uvedené poplatky za výběry hotovosti kartou z bankomatu nezahrnují poplatky, jejichž zaplacení mohou v souvislosti s výběrem požadovat provozovatelé bankomatu, kdy držitel 
karty je na takový poplatek výslovně upozorněn na obrazovce bankomatu a musí jej pro provedení výběru odsouhlasit.
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5. ÚVĚROVÉ PRODUKTY
5.1. Povolený debet

Název položky Cena položky

1. Poskytnutí Povoleného debetu včetně obnovení možnosti čerpat 200 Kč
2. Využití Povoleného debetu v daném měsíci 90 Kč

6. POJIŠTĚNÍ
Poplatek za pojištění je účtován v případě, že sjednaná varianta pojištění trvá alespoň jeden den v měsíci.

6.1. Pojištění

Název položky Cena položky

1. Cestovní pojištění K4P 89 Kč měsíčně
2. Pojištění Osobní strážce 89 Kč měsíčně

7. OSTATNÍ SLUŽBY
7.1. OSTATNÍ SLUŽBY

Název položky Cena položky

1. Vyhotovení a zaslání výpisu poštou 40 Kč
2. Duplikát výpisu/mimořádný výpis 200 Kč
3. Vystavení potvrzení 200 Kč vč. DPH
4. Pronájem bezpečnostní schránky na vybraných obchodních 

místech - Malá schránka / Střední schránka / Velká schránka
6 000 / 8 000 / 10 000 Kč vč. DPH ročně

5. Pošta / SWIFT 40 / 150 Kč vč. DPH za zprávu
6. Výzva k zaplacení dluhu / splnění jiné smluvní povinnosti 500 Kč
7. Nestandardní služby (šetření plateb, vyhledávání dokladů) a 

ostatní služby v ceníku výslovně neuvedené
200 Kč vč. DPH (za každých započatých 15 min.) + skutečné výdaje


