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Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o úpravách Ceníku produktů a služeb pro firmy a korporace, 1. a 2. část, a to k 1. 10. 2018.

Upravovanou oblastí, která se týká všech korporátních klientů, jsou hotovostní vklady, u kterých ceny služeb zvyšujeme. Reagujeme tak na významný 
růst nákladů spojených se zpracováním hotovosti v uplynulých letech a na fakt, že i nadále chceme klientům zachovat vysoký standard poskytovaných 
služeb. Ceny za hotovostní výběry a za všechny bezhotovostní transakce zůstávají beze změny. Klientů, kteří mají ceny domluvené individuálně,  
se změny netýkají.

K 1. 10. 2018 zároveň měníme ceny u starších typů podnikatelských účtů, které již několik let nemáme v nabídce a jejichž správa je pro nás  
ve srovnání s moderními typy účtů neefektivní.

Podrobnosti o navrhovaných změnách najdete na webové stránce https://www.rb.cz/informacni-servis/upravy-podminek, která je určena  
výhradně pro tento účel a je přístupná pouze po zadání uvedené adresy.

Navržené změny můžete písemně odmítnout do 1. 10. 2018, jinak se poté pro nás navzájem stanou závaznými. V případě, že je změnou dotčena 
smlouva o vedení účtu, smlouva o poskytnutí debetní karty, smlouva o službách přímého bankovnictví nebo případně smlouva o zvláštních podmínkách 
realizace platebních transakcí, můžete tuto smlouvu také písemně vypovědět. Výpověď je bezplatná a účinná doručením Raiffeisenbank a.s.

Vaše dotazy a připomínky rád zodpoví Váš firemní poradce.  

S pozdravem

Vaše Raiffeisenbank

Praha 26. 7. 2018



Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Prague 4, company ID number: 49240901, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague,  
Section B, Insert 2051

Dear Sir/Madam,

we would like to inform you about changes of the Price list of products and services for corporates, Part 1 and Part 2 effective  
as of 1st of October, 2018.

The changes that concern all the corporate clients are increased prices for services connected with cash deposits. In this way we reflect on the significant 
raise of the costs of cash handling during the previous years. At the same time, we wish to hold on the high standard of the services provided to our 
clients. Prices for cash withdrawals and all non-cash transactions remain the same. The clients with individual price agreements are not affected  
by these changes.

As of 1st of October 2018 we also change the prices connected with older types of accounts for entrepreneurs. We do not offer those  
types of accounts for years now and their maintenance is inefficient for us in comparison to the modern types of accounts. 

Details of the suggested changes are available on the website https://www.rb.cz/informacni-servis/upravy-podminek, the webpage is dedicated 
solely for this purpose and is accessible only by typing the address in your web browser.

By virtue of law, we are obliged to inform you that you may refuse the proposed changes in writing by 1st of October, 2018. From this date forward 
the changes become mutually binding upon us. You can also terminate the contracts affected by the changes, such as current account agreement,  
debit card agreement, internet banking agreement or agreement on special conditions for processing of payment transactions. The termination is free  
of charge and is effective from the moment when the written notice is received by Raiffeisenbank a.s. 

Your Relationship Manager or Account Manager will be pleased to answer your questions and comments. 

Yours faithfully,

Raiffeisenbank

Prague 26th July 2018


