
Název tarifu Název poplatku Aktuální cena Cena od 1. 10. 2018

eKonto – základní cena Správa jednoho běžného účtu 200 250

eKonto – výhody prémium Správa jednoho běžného účtu 50 100

eKonto – výhody prémium Služby přímého bankovnictví / 
správa služby

0 90

eKonto – výhody prémium
Správa první až třetí vedlejší  

měnové složky účtu 
 (za každou měnovou složku)

0 29

eKonto 
Embossovaná karta Debit Mastercard 

STANDARD, VISA Classic,  
MC Standard

75/0 75

eKonto Výběr v Kč z bankomatu Raiffeisenbank a.s. 10 20

eKonto Výběr v Kč z bankomatu jiné banky v ČR 40 50

eKonto Bezkontaktní nálepka MasterCard 10/0 10

Kompletkonto, Běžné Účty mimo 
tarify a cenové programy

Druhý a další vklad hotovosti  
v kalendářním měsíci 29 85

Kompletkonto, Běžné Účty mimo 
tarify a cenové programy

Příplatek za objem vkladu hotovosti převyšující 
částku 500 000 Kč nebo ekvivalent v cizí 

měně za jeden den na jeden účet
x

0,15 % z celkové
vložené částky za
den na jeden účet

Kompletkonto, Běžné Účty mimo 
tarify a cenové programy

Příplatek za objem vkladu hotovosti převyšující 
částku 4 000 000 Kč nebo ekvivalent v cizí 
měně v součtu za jeden kalendářní měsíc  

na jeden účet

x 0,15 % z částky
nad 4 000 000 

      1)  Příplatek bude účtován od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018.        

      2)  Příplatek bude účtován od 1. 12. 2018.

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

Na další straně následují úpravy Ceníku pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby.

Úpravy Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, část 2, účinné od 1. 10. 2018

2)

1)



Název tarifu Název poplatku Aktuální cena Cena od 1. 10. 2018

Podnikatelské eKonto,  
Podnikatelské eKonto Prémium

Třetí a další výběr v Kč z bankomatu 
Raiffeisenbank a.s.

10 20

Podnikatelské eKonto,  
Podnikatelské eKonto Prémium

První dva výběry v Kč z bankomatu 
Raiffeisenbank a.s.

0 10

Podnikatelské eKonto,  
Podnikatelské eKonto Prémium

Výběr v Kč z bankomatu jiné banky v ČR 40 50

Podnikatelské eKonto – 
základní cena,  

Podnikatelské eKonto Prémium - 
základní cena

Správa jednoho běžného účtu 450 500

Podnikatelské eKonto –  
výhody prémium,  

Podnikatelské eKonto Prémium – 
výhody prémium

Správa jednoho běžného účtu 50 100

Podnikatelské eKonto – výhody 
prémium, Podnikatelské eKonto 

Prémium – výhody prémium

Služby přímého bankovnictví / 
správa služby

0 120

Podnikatelské eKonto – výhody 
prémium, Podnikatelské eKonto 

Prémium – výhody prémium

Správa první až třetí vedlejší  
měnové složky účtu  

(za každou měnovou složku)
0 29

Podnikatelské eKonto,  
Podnikatelské eKonto Premium

Embossovaná karta Business STANDARD, 
Visa Classic, MC Standard

75/0 75

Profikonto, Pluskonto, Dualkonto, 
Benefitkonto, Běžné Účty mimo tarify 

a cenové programy

Druhý a další vklad hotovosti v kalendářním 
měsíci

29 85

Profikonto, Pluskonto, Dualkonto, 
Benefitkonto, Běžné Účty mimo tarify 

a cenové programy

Příplatek za objem vkladu hotovosti převyšující 
částku 500 000 Kč nebo ekvivalent v cizí 

měně za jeden den na jeden účet

0,15 % z celkové 
vložené částky za den 

na jeden účet

 0,15 % z celkové
vložené částky za den

na jeden účet

Profikonto, Pluskonto, Dualkonto, 
Benefitkonto, Běžné Účty mimo tarify 

a cenové programy

Příplatek za objem vkladu hotovosti převyšující 
částku 4 000 000 Kč nebo ekvivalent v cizí 
měně v součtu za jeden kalendářní měsíc 

na jeden účet

x 0,15 % z částky
nad 4 000 000

      1)  Příplatek bude účtován od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018. Došlo ke změně textace poplatku.

      2)  Příplatek bude účtován od 1. 12. 2018.

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

Úpravy Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby,  
část 2, účinné od 1. 10. 2018

2)

1)


