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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, správa jedné debetní elektronické platební karty Debit MasterCard 
BASIC.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018
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CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB
PRO SOUKROMÉ OSOBY

ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

1. ÚČTY A VKLADY
1.1. Běžný účet

Název položky Frekvence Cena položky

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

3. Úrazové pojištění Protect měsíčně 20 Kč
4. Úrazové pojištění Protect+ měsíčně 30 Kč
1) Cena za správu 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, eKonto Flexi

1. Předčasný výběr 2 % z předčasně vybírané částky, min. 1 000 Kč
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2. PLATEBNÍ STYK, HOTOVOSTNÍ A SMĚNÁRENSKÉ OPERACE
Bližší podmínky provádění Platebních transakcí naleznete v Technických podmínkách.

2.1. Bezhotovostní tuzemské platební transakce

Název položky Cena položky

1. Příchozí platby v ceně

2. Odchozí platby
2.1. Platba zadaná přes internetové bankovnictví nebo mobilní 

bankovnictví
9 Kč

2.2. Platba zadaná na obchodním místě nebo přes telefonní 
bankovnictví

59 Kč

2.3. Expresní platba zadaná přes internetové bankovnictví nebo 
mobilní bankovnictví

100 Kč

2.4. Expresní platba zadaná na obchodním místě nebo přes telefonní 
bankovnictví

150 Kč

2.5. Platba v Kč z cizoměnového účtu 150 Kč
3. Trvalý platební příkaz / Trvalý platební příkaz k inkasu / Inteligentní inkaso / Souhlas s inkasem / Příkaz k inkasu 

/ SIPO / Inteligentní spoření
3.1. Zřízení nebo změna na obchodním místě nebo přes telefonní 

bankovnictví (nelze u příkazu k inkasu)
50 Kč

2.2. Bezhotovostní zahraniční platební transakce

Název položky Cena položky

1. Přijaté/odchozí platby
1.1. Přijatá/odchozí Europlatba a SEPA platba do 50.000 EUR 

včetně 1) 200 Kč / 220 Kč

1.2. Přijatá/odchozí platba v EUR nebo CZK z a do Tatra banky a.s. 
se sídlem na Slovensku

5 Kč / 5 Kč

1.3. Příplatek za odchozí expresní platbu (u víceměnových účtů lze 
expresní platbu zadat pouze v EUR nebo USD)

500 Kč

1.4. Odchozí vnitrobankovní cizoměnová platba bez konverze měn 5 Kč
1.5. Odchozí vnitrobankovní cizoměnová platba s konverzí měn 150 Kč
1.6. Jiná přijatá/odchozí platba než uvedená v předchozích řádcích 

1.1. až 1.5.
1 % z částky platby, min. 300 Kč, max. 1 200 Kč / 1 % z částky platby, 

min. 300 Kč, max. 1 500 Kč
2. Ostatní
2.1. Odvolání přijatého platebního příkazu, pokud je částka stále v 

dispozici banky
500 Kč

2.2. Příplatek za předání platebního příkazu na papírovém nosiči 500 Kč
2.3. 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) Europlatba – platba v EUR do výše 50 000 EUR v rámci zemí EHP s číslem účtu příjemce v podobě IBAN, typem poplatku SHA a bez zvláštních požadavků na zpracování.
SEPA platba – platba v EUR mezi členskými bankami SEPA (v rámci zemí EHP, Švýcarska a Monaka) s číslem účtu příjemce v podobě IBAN, typem poplatku SHA a bez
zvláštních požadavků na zpracování.

Pozn: V případě příchozí a odchozí platby 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), 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 v kalendářním měsíci v ceně
2. Druhý a další vklad v kalendářním měsíci 29 Kč
3. Příplatek za vklad hotovosti na účet, pokud vklad neprovádí 

majitel účtu nebo disponent
95 Kč

4. Druhý a další výběr v kalendářním měsíci 85 Kč
5. Příplatek za výběr 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
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Název položky Cena položky

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

100 Kč

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

3 % z vkládané částky, min. 100 Kč

2.4. Směnárenská činnost

Název položky Cena položky

1. Nákup a prodej bankovek 3 % z hodnoty nakupovaných / prodávaných bankovek, min. 100 Kč, 
max. 2 500 Kč

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

20 % z hodnoty nakupovaných bankovek, min. 100 Kč

2.5. Ostatní

Název položky Cena položky

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

3 % z přijaté částky převyšující 100 ks bankovek či mincí příslušné 
nominální hodnoty, min. 100 Kč

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

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

10 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.

3. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ
3.1. Bezpečnostní prvky

Název položky Cena položky

1. Nastavení služby mobilní elektronický klíč (s výjimkou prvního 
zřízení služby)

50 Kč za účet

2. Znovuvygenerování I-PIN a T-PIN 100 Kč
3. Přístup k účtu prostřednictvím osobního elektronického klíče 89 Kč měsíčně za účet

3.2. Ostatní

Název položky Cena položky

1. Zaslání vyžádané zprávy prostřednictvím SMS 4 Kč
2. Nastavení služby Informuj mě přes telefonní bankovnictví 50 Kč

4. PLATEBNÍ KARTY
4.1. Debetní karty

Název položky Cena položky

1. Správa karty
1.1. Elektronická karta Debit MasterCard BASIC, VISA Electron, 

Maestro
v ceně 1 debetní karta / každá další 45 Kč měsíčně

1.2. Embosovaná karta Debit MasterCard STANDARD, VISA Classic, 
MC Standard

65 Kč měsíčně

1.3. Embosovaná karta Debit MasterCard GOLD BASE 85 Kč měsíčně
1.4. Embosovaná karta Debit MasterCard GOLD, VISA Gold, MC 

Gold
350 Kč měsíčně

1.5. MasterCard InternetCard 15 Kč měsíčně
1.6. Bezkontaktní nálepka MasterCard 10 Kč měsíčně
2. Pojištění k debetním kartám 1)

2.1. Pojištění zneužití ZÁKLAD 15 Kč měsíčně
2.2. Pojištění zneužití PLUS 69 Kč měsíčně
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Název položky Cena položky

3. Transakce kartou
3.1. Výběr v Kč z bankomatu Raiffeisenbank a. s. 9,90 Kč
3.2. Výběr v Kč z bankomatu jiné banky v ČR 39,90 Kč
3.3. Výběr z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky
3.4. Výběr hotovosti na přepážce banky / směnárny (Manual Cash 

Advance)
150 Kč + 0,5 % z vybírané částky

3.5. Směnná přirážka 0,2 % z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce 
podle kurzovního lístku banky

4. Ostatní služby
4.1. Expresní vydání karty (včetně PIN ke kartě) s osobním převzetím 

na obchodním místě nebo expresní vydání 
znovuvygenerovaného PIN

2 000 Kč

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

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. OSTATNÍ SLUŽBY
6.1. Výpisy

Název položky Cena položky

1. Vyhotovení a předání výpisu poštou 40 Kč
2. Duplikát výpisu/mimořádný výpis 200 Kč

6.2. Inkaso šeků vystavených jinou bankou

Název položky Cena položky

1. Provedení inkasa šeků 1 % z šekového penízu, min. 500 Kč + výlohy zaplacené jiným bankám
2. Neprovedení inkasa šeků z důvodu na straně předkladatele, 

výstavce nebo šekovníka nebo reklamace šeku
500 Kč + výlohy zaplacené jiným bankám

6.3. Potvrzení

Název položky Cena položky

1. Vystavení potvrzení (zejména potvrzení o vedení účtu, potvrzení 
o zůstatku na účtu, potvrzení o provedení tuzemské platební 
transakce, bankovní informace podaná na žádost klienta, 
bankovní reference, kopie swiftové zprávy k zahraničnímu 
platebnímu styku a jiné, pokud není v ceníku výslovně uvedeno 
jinak)

200 Kč vč. DPH

6.4. Pronájem bezpečnostní schránky na vybraných obchodních místech

Název položky Cena položky

1. Malá schránka 6 000 Kč vč. DPH ročně
2. Střední schránka 8 000 Kč vč. DPH ročně
3. Velká schránka 10 000 Kč vč. DPH ročně

6.5. Telekomunikační operace

Název položky Cena položky

1. Pošta 30 Kč vč. DPH
2. SWIFT 150 Kč vč. DPH za zprávu
3. Fax 50 Kč vč. DPH za fax
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6.6. Ostatní

Název položky Cena položky

1. Výzva k zaplacení dluhu/splnění jiné smluvní povinnosti 500 Kč
2. Nestandardní služby (šetření plateb, vyhledávání dokladů) a 

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


