
DE LUXESTYLEEASY

POJIŠTĚNÍ

ÚROKOVÁ 
SAZBA

SPLÁTKOVÉ 
PROGRAMY

VÝBĚRY 
A PLATBY

PROGRAMY 
A SLUŽBY

SPLÁCENÍ 
KARTY 
A DALŠÍ 
SLUŽBY

VYDÁNÍ 
KARTY

SPRÁVA 
KARTY

ODMĚNY

Hlavní karta   

Dodatková karta   

Dodatková karta ve formě Bezkontaktní nálepky   

Hlavní karta zdarma 50 Kč měs. 199 Kč měs.

Zvýhodněný poplatek 
zdarma 

(k eKontu KOMPLET)

99 Kč měs.
(k eKontu KOMPLET)

zdarma
(k eKontu EXCLUSIVE)

Dodatková karta / Dodatková karta ve formě 
Bezkontaktní nálepky   

Výše odměny  1 % z plateb kartou 1 % z plateb kartou

Maximální výše odměny (za zúčtovací období)  129 Kč 250 Kč

Ostatní   

Bezhotovostní transakce

- v případě úplného splacení v bezúročném 
období

0 % 0 % 0 %

- v případě neúplného splacení v bezúročném 
období

23,99 % p. a. 23,99 % p. a. 23,99 % p. a.

Hotovostní transakce, Bezhotovostní převod 29,99 % p. a. 29,99 % p. a. 29,99 % p. a.

Nákup na splátky, Automatický nákup 
na splátky

11,99 % - 20,99 % p. a. 11,99 % - 20,99 % p. a. 11,99 % - 20,99 % p. a.

Hotovost na zavolanou 9,99 % - 20,99 % p. a. 9,99 % - 20,99 % p. a. 9,99 % - 20,99 % p. a.

Výše minimální splátky 3,2 % z dlužné částky, min. 200 Kč 3,2 % z dlužné částky, min. 200 Kč 3,2 % z dlužné částky, min. 200 Kč

Inkaso celkové dlužné částky z kreditní karty 29 Kč měs. 29 Kč měs. 29 Kč měs.

Kredit Info 19 Kč měs. 19 Kč měs. 19 Kč měs.

Změna PINu zdarma zdarma zdarma

Zamknutí/odemknutí karty pro internetové 
transakce 

zdarma zdarma zdarma

Elektronický výpis e-mailem zdarma zdarma zdarma

Zaslání výpisu karetních transakcí poštou 
na adresu v ČR

40 Kč měs. 40 Kč měs. 40 Kč měs.

Platba kartou u obchodníka v ČR   

Směnná přirážka
0,20 % z hodnoty směnného kurzu střed 

pro příslušnou měnu transakce podle 
kurzovního lístku banky

0,20 % z hodnoty směnného kurzu střed 
pro příslušnou měnu transakce podle 

kurzovního lístku banky

0,20 % z hodnoty směnného kurzu střed 
pro příslušnou měnu transakce podle 

kurzovního lístku banky

Výběr hotovosti (mimo Cash back) 3,5 % z vybírané částky, min. 89 Kč 3,5 % z vybírané částky, min. 89 Kč 3,5 % z vybírané částky, min. 89 Kč

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka (Cash 
back)

10 Kč 10 Kč 10 Kč

PREMIUM RB CLUB PREMIUM RB CLUB PREMIUM RB CLUB VIP PREMIUM RB CLUB

Priceless Prague   

Vstup do letištních salónků
MC Lounge Praha: 

720 Kč
Sky a Jet Lounge Vídeň: 

MC Lounge Praha:  
450 Kč

Sky a Jet Lounge Vídeň: zdarma

MC Lounge Praha:  
zdarma

Sky a Jet Lounge Vídeň: zdarma

Autoasistence   

Pojištění balíček KOMFORT   

Pojištění balíček KOMFORT LIGHT   

Pojištění prodloužené záruky   

Cestovní pojištění - volitelné 89 Kč měs. 89 Kč měs. 89 Kč měs.

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu - volitelné
0,69 % měs. z celkové dlužné částky 

ke dni vyhotovení výpisu
0,69 % měs. z celkové dlužné částky 

ke dni vyhotovení výpisu
0,69 % měs. z celkové dlužné částky 

ke dni vyhotovení výpisu

Typ karty MasterCard Standard MasterCard World MasterCard World

Bezúročné období až 55 dní až 55 dní až 55 dní

Číslo splátkového účtu 1101083110/5500 1101083110/5500 1101083110/5500účinnost od 1. 4. 2018

KREDITNÍ
KARTY

 Služba / pojištění je součástí poplatku za správu karty, poplatek není účtován.
  Služba / pojištění není nabízeno.



KREDITNÍ
KARTY O2 RB ČSA

POJIŠTĚNÍ

ÚROKOVÁ 
SAZBA

SPLÁTKOVÉ 
PROGRAMY

VÝBĚRY 
A PLATBY

PROGRAMY 
A SLUŽBY

SPLÁCENÍ 
KARTY 
A DALŠÍ 
SLUŽBY

VYDÁNÍ 
KARTY

SPRÁVA 
KARTY

ODMĚNY

Hlavní karta   

Dodatková karta   

Dodatková karta ve formě Bezkontaktní nálepky   

Hlavní karta 50 Kč měs. 89 Kč měs. 199 Kč měs.

Zvýhodněný poplatek

Poplatek je vrácen, pokud je v daném 
zúčtovacím období provedena alespoň 

jedna transakce hlavní nebo dodatkovou 
kartou. 

Platí po dobu prvních 3 měsíců od uzavření 
Smlouvy o vydání kreditní karty.

Poplatek je vrácen po dobu prvních 6 měsíců 
od uzavření Smlouvy o vydání kreditní karty. 

Dodatková karta / Dodatková karta ve formě Bezkontaktní 
nálepky   

Výše odměny
2 % z plateb na Mall.cz, e-commerce a v 

zahraničí
0 - 40 % z plateb za O2 služby hrazených 

inkasem z karty

4 míle za 100 Kč plateb a výběrů hotovosti
10 000 mil 1. vstupní bonus
10 000 mil 2. vstupní bonus

5 000 mil výroční bonus

Maximální výše odměny (za zúčtovací období)

500 Kč (klient bez osobního Běžného účtu 
u RB)

700 Kč (klient s osobním Běžným účtem 
u RB)

500 Kč bez omezení

Ostatní
Může být udělen vstupní bonus. 

Výše a podmínky bonusu se řídí pravidly 
marketingové akce uveřejněné na www.rb.cz

Automatická platba za O2 služby inkasem 
z karty

Členství ve věrnostním programu OK Plus, 
SkyTeam míle za platby kartou (www.

okplus.cz)

Bezhotovostní transakce

- v případě úplného splacení v bezúročném období 0 % 0 % 0 %

- v případě neúplného splacení v bezúročném období 23,99 % p. a. 23,99 % p. a. 23,99 % p. a.

Hotovostní transakce, Bezhotovostní převod 29,99 % p. a. 29,99 % p. a. 29,99 % p. a.

Nákup na splátky, Automatický nákup 
na splátky

11,99 % - 20,99 % p. a. 11,99 % - 20,99 % p. a. 11,99 % - 20,99 % p. a.

Hotovost na zavolanou 9,99 % - 20,99 % p. a. 9,99 % - 20,99 % p. a. 9,99 % - 20,99 % p. a.

Výše minimální splátky 3,2 % z dlužné částky, min. 200 Kč 3,2 % z dlužné částky, min. 200 Kč 3,2 % z dlužné částky, min. 200 Kč

Inkaso celkové dlužné částky z kreditní karty 29 Kč měs. 29 Kč měs. 29 Kč měs.

Kredit Info 19 Kč měs. 19 Kč měs. 19 Kč měs.

Změna PINu zdarma zdarma zdarma

Zamknutí/odemknutí karty pro internetové transakce zdarma zdarma zdarma

Elektronický výpis e-mailem zdarma zdarma zdarma

Zaslání výpisu karetních transakcí poštou 
na adresu v ČR

40 Kč měs. 40 Kč měs. 40 Kč měs.

Platba kartou u obchodníka v ČR   

Směnná přirážka
0,20 % z hodnoty směnného kurzu střed pro 
příslušnou měnu transakce podle kurzovního 

lístku banky

0,20 % z hodnoty směnného kurzu střed pro 
příslušnou měnu transakce podle kurzovního 

lístku banky

0,20 % z hodnoty směnného kurzu střed pro 
příslušnou měnu transakce podle kurzovního 

lístku banky

Výběr hotovosti (mimo Cash back) 3,5 % z vybírané částky, min. 89 Kč 3,5 % z vybírané částky, min. 89 Kč 3,5 % z vybírané částky, min. 89 Kč

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka (Cash back) 10 Kč 10 Kč 10 Kč

PREMIUM RB CLUB PREMIUM RB CLUB PREMIUM RB CLUB VIP PREMIUM RB CLUB

Priceless Prague   

Vstup do letištních salónků
MC Lounge Praha:  

450 Kč
Sky a Jet Lounge Vídeň: zdarma

MC Lounge Praha:  
450 Kč

Sky a Jet Lounge Vídeň: zdarma

MC Lounge Praha:  
zdarma

Sky a Jet Lounge Vídeň: zdarma

Autoasistence   

Pojištění balíček KOMFORT   

Pojištění balíček KOMFORT LIGHT   

Pojištění prodloužené záruky   

Cestovní pojištění - volitelné 89 Kč 


(v ceně poplatku za správu karty)

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu - volitelné
0,69 % měs. z celkové dlužné částky ke dni 

vyhotovení výpisu
0,69 % měs. z celkové dlužné částky ke dni 

vyhotovení výpisu
0,69 % měs. z celkové dlužné částky ke dni 

vyhotovení výpisu

Typ karty MasterCard World MasterCard World MasterCard World

Bezúročné období až 55 dní až 55 dní až 55 dní

Číslo splátkového účtu 5160018296/5500 5160018296/5500 5160018296/5500

 Služba / pojištění je součástí poplatku za správu karty, poplatek není účtován.
  Služba / pojištění není nabízeno.

MALL.CZ



Tento dokument obsahuje pouze vybrané části Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, který je účinný od 1. 4. 2018. 
Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout klientovi ve zjednodušené podobě základní informace o cenách spojených s kreditními kartami MALL.cz, O2 RB karta, ČSA, EASY, STYLE a DE LUXE. 
Pro kompletní informace o cenách, dalších peněžitých plněních a podmínkách, za nichž mají být placeny, prosím nahlédněte do Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, který můžete získat na 
kterémkoliv obchodním místě Raiffeisenbank a.s. nebo na www.rb.cz. Podmínky některých výhod, služeb a odměn poskytovaných Raiffeisenbank a.s. a jejími obchodními partnery ke kreditním kartám 
naleznete v Programu výhod pro RB kreditní karty (dále jen „Program výhod“), který je dostupný rovněž na www.rb.cz.
Pro získání bankovních služeb uvedených v tomto dokumentu je nezbytné uzavřít s Raiffeisenbank a.s. písemnou smlouvu. Raiffeisenbank a.s. je oprávněna za podmínek stanovených ve Všeobecných 
obchodních podmínkách Raiffeisenbank a.s. navrhovat klientům změny Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, proto je možné k obsahu tohoto dokumentu přihlížet pouze do okamžiku, kdy 
příslušná změna Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby nabude účinnosti. Program výhod pro RB kreditní karty je Raiffeisenbank a.s. oprávněna kdykoli zrušit nebo změnit, a to s účinností ke 
dni, kdy bude uveřejněno nové znění Programu výhod, nebo k pozdějšímu dni uvedenému ve změněném Programu výhod. Program výhod není smluvně závazný pro smluvní vztah uzavřený na základě 
Smlouvy o vydání kreditní karty. 

Reprezentativní příklad pro MALL.cz a STYLE kartu

Celková výše spotřebitelského úvěru (Úvěrového limitu):       40 500,00 CZK 
Zápůjční úroková sazba pro bezhotovostní transakce (POS) v % p.a. (úroková sazba je pevná):    23,99% 
Měsíční poplatek za správu Karty:         50,00 CZK 
Celková částka, kterou má Klient zaplatit:        46 362,81 CZK 
RPSN v % p.a.:          30,01%
 
Výpočet hodnoty RPSN a celkové částky, kterou má Klient zaplatit, vychází z parametrů úvěru uvedených v tabulce výše a dále z následujících předpokladů:
Klient vyčerpal spotřebitelský úvěr (Úvěrový limit) okamžitě v plné výši formou bezhotovostní transakce (platby u obchodníka), přičemž úvěr je poskytnut na dobu jednoho roku a jistina úvěru je splácena 
ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání dle splátkového kalendáře uvedeného níže. Měsíční poplatek za správu Karty je v souladu se Smlouvou účtován měsíčně, 
případný roční poplatek za správu Karty je účtován v okamžiku čerpání spotřebitelského úvěru.
Celková částka, kterou má Klient zaplatit, představuje součet Úvěrového limitu (vyčerpané jistiny) a celkových nákladů úvěru, tedy úroků vypočtených s použitím zápůjční úrokové sazby pro bezhotovostní 
transakce a poplatků uvedených v tabulce výše.
Jiné mechanismy čerpání či splácení spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším hodnotám RPSN a dalších parametrů spotřebitelského úvěru uvedených v příkladu výše.
RPSN a celková částka, kterou má Klient zaplatit, je stanovena na základě modelového příkladu a předpokladů stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro výpočet jsou použity 
parametry úvěru platné ke dni podpisu Návrhu Smlouvy.

Splátkový kalendář:    

Harmonogram splácení Výše splátky v CZK
Výše jistiny splacené ve 

splátce v CZK
Výše úroku splaceného ve 

splátce v CZK
Výše zbývající nesplacené 

jistiny po splátce v CZK
Další náklady zahrnuté ve 
splátce (poplatky) v CZK

Měsíc 1 3 425,00 3 375,00 0,00 37 125,00 50,00

Měsíc 2 4 976,85 3 375,00 1 551,85 33 750,00 50,00

Měsíc 3 4 099,72 3 375,00 674,72 30 375,00 50,00

Měsíc 4 4 032,25 3 375,00 607,25 27 000,00 50,00

Měsíc 5 3 964,78 3 375,00 539,78 23 625,00 50,00

Měsíc 6 3 897,30 3 375,00 472,30 20 250,00 50,00

Měsíc 7 3 829,83 3 375,00 404,83 16 875,00 50,00

Měsíc 8 3 762,36 3 375,00 337,36 13 500,00 50,00

Měsíc 9 3 694,89 3 375,00 269,89 10 125,00 50,00

Měsíc 10 3 627,42 3 375,00 202,42 6 750,00 50,00

Měsíc 11 3 559,94 3 375,00 134,94 3 375,00 50,00

Měsíc 12 3 492,47 3 375,00 67,47 0,00 50,00
               
                
Reprezentativní příklad pro O2 RB kartu

Celková výše spotřebitelského úvěru (Úvěrového limitu):       40 500,00 CZK 
Zápůjční úroková sazba pro bezhotovostní transakce (POS) v % p.a. (úroková sazba je pevná):    23,99% 
Měsíční poplatek za správu Karty:         89,00 CZK 
Celková částka, kterou má Klient zaplatit:        46 830,81 CZK 
RPSN v % p.a.:          32,62% 

Výpočet hodnoty RPSN a celkové částky, kterou má Klient zaplatit, vychází z parametrů úvěru uvedených v tabulce výše a dále z následujících předpokladů:
Klient vyčerpal spotřebitelský úvěr (Úvěrový limit) okamžitě v plné výši formou bezhotovostní transakce (platby u obchodníka), přičemž úvěr je poskytnut na dobu jednoho roku a jistina úvěru je splácena 
ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání dle splátkového kalendáře uvedeného níže. Měsíční poplatek za správu Karty je v souladu se Smlouvou účtován měsíčně, 
případný roční poplatek za správu Karty je účtován v okamžiku čerpání spotřebitelského úvěru.
Celková částka, kterou má Klient zaplatit, představuje součet Úvěrového limitu (vyčerpané jistiny) a celkových nákladů úvěru, tedy úroků vypočtených s použitím zápůjční úrokové sazby pro bezhotovostní 
transakce a poplatků uvedených v tabulce výše.
Jiné mechanismy čerpání či splácení spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším hodnotám RPSN a dalších parametrů spotřebitelského úvěru uvedených v příkladu výše.
RPSN a celková částka, kterou má Klient zaplatit, je stanovena na základě modelového příkladu a předpokladů stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro výpočet jsou použity 
parametry úvěru platné ke dni podpisu Návrhu Smlouvy.

Splátkový kalendář:    

Harmonogram splácení Výše splátky v CZK
Výše jistiny splacené ve 

splátce v CZK
Výše úroku splaceného ve 

splátce v CZK
Výše zbývající nesplacené 

jistiny po splátce v CZK
Další náklady zahrnuté ve 
splátce (poplatky) v CZK

Měsíc 1 3 464,00 3 375,00 0,00 37 125,00 89,00

Měsíc 2 5 015,85 3 375,00 1 551,85 33 750,00 89,00

Měsíc 3 4 138,72 3 375,00 674,72 30 375,00 89,00

Měsíc 4 4 071,25 3 375,00 607,25 27 000,00 89,00

Měsíc 5 4 003,78 3 375,00 539,78 23 625,00 89,00

Měsíc 6 3 936,30 3 375,00 472,30 20 250,00 89,00

Měsíc 7 3 868,83 3 375,00 404,83 16 875,00 89,00

Měsíc 8 3 801,36 3 375,00 337,36 13 500,00 89,00

Měsíc 9 3 733,89 3 375,00 269,89 10 125,00 89,00

Měsíc 10 3 666,42 3 375,00 202,42 6 750,00 89,00

Měsíc 11 3 598,94 3 375,00 134,94 3 375,00 89,00

Měsíc 12 3 531,47 3 375,00 67,47 0,00 89,00



Reprezentativní příklad pro ČSA a DE LUXE kartu

Celková výše spotřebitelského úvěru (Úvěrového limitu):       40 500,00 CZK 
Zápůjční úroková sazba pro bezhotovostní transakce (POS) v % p.a. (úroková sazba je pevná):    23,99% 
Měsíční poplatek za správu Karty:         199,00 CZK 
Celková částka, kterou má Klient zaplatit:        48 150,81 CZK 
RPSN v % p.a.:          40,14% 

Výpočet hodnoty RPSN a celkové částky, kterou má Klient zaplatit, vychází z parametrů úvěru uvedených v tabulce výše a dále z následujících předpokladů:
Klient vyčerpal spotřebitelský úvěr (Úvěrový limit) okamžitě v plné výši formou bezhotovostní transakce (platby u obchodníka), přičemž úvěr je poskytnut na dobu jednoho roku a jistina úvěru je splácena 
ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání dle splátkového kalendáře uvedeného níže. Měsíční poplatek za správu Karty je v souladu se Smlouvou účtován měsíčně, 
případný roční poplatek za správu Karty je účtován v okamžiku čerpání spotřebitelského úvěru.
Celková částka, kterou má Klient zaplatit, představuje součet Úvěrového limitu (vyčerpané jistiny) a celkových nákladů úvěru, tedy úroků vypočtených s použitím zápůjční úrokové sazby pro bezhotovostní 
transakce a poplatků uvedených v tabulce výše.
Jiné mechanismy čerpání či splácení spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším hodnotám RPSN a dalších parametrů spotřebitelského úvěru uvedených v příkladu výše.
RPSN a celková částka, kterou má Klient zaplatit, je stanovena na základě modelového příkladu a předpokladů stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro výpočet jsou použity 
parametry úvěru platné ke dni podpisu Návrhu Smlouvy.
 
Splátkový kalendář:    

Harmonogram splácení Výše splátky v CZK
Výše jistiny splacené ve 

splátce v CZK
Výše úroku splaceného ve 

splátce v CZK
Výše zbývající nesplacené 

jistiny po splátce v CZK
Další náklady zahrnuté ve 
splátce (poplatky) v CZK

Měsíc 1 3 574,00 3 375,00 0,00 37 125,00 199,00

Měsíc 2 5 125,85 3 375,00 1 551,85 33 750,00 199,00

Měsíc 3 4 248,72 3 375,00 674,72 30 375,00 199,00

Měsíc 4 4 181,25 3 375,00 607,25 27 000,00 199,00

Měsíc 5 4 113,78 3 375,00 539,78 23 625,00 199,00

Měsíc 6 4 046,30 3 375,00 472,30 20 250,00 199,00

Měsíc 7 3 978,83 3 375,00 404,83 16 875,00 199,00

Měsíc 8 3 911,36 3 375,00 337,36 13 500,00 199,00

Měsíc 9 3 843,89 3 375,00 269,89 10 125,00 199,00

Měsíc 10 3 776,42 3 375,00 202,42 6 750,00 199,00

Měsíc 11 3 708,94 3 375,00 134,94 3 375,00 199,00

Měsíc 12 3 641,47 3 375,00 67,47 0,00 199,00

Reprezentativní příklad pro EASY kartu

Celková výše spotřebitelského úvěru (Úvěrového limitu):       40 500,00 CZK 
Zápůjční úroková sazba pro bezhotovostní transakce (POS) v % p.a. (úroková sazba je pevná):    23,99% 
Měsíční poplatek za správu Karty:         0,00 CZK 
Celková částka, kterou má Klient zaplatit:        45 762,81 CZK 
RPSN v % p.a.:          26,72% 

Výpočet hodnoty RPSN a celkové částky, kterou má Klient zaplatit, vychází z parametrů úvěru uvedených v tabulce výše a dále z následujících předpokladů:
Klient vyčerpal spotřebitelský úvěr (Úvěrový limit) okamžitě v plné výši formou bezhotovostní transakce (platby u obchodníka), přičemž úvěr je poskytnut na dobu jednoho roku a jistina úvěru je splácena 
ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání dle splátkového kalendáře uvedeného níže. Měsíční poplatek za správu Karty je v souladu se Smlouvou účtován měsíčně, 
případný roční poplatek za správu Karty je účtován v okamžiku čerpání spotřebitelského úvěru.
Celková částka, kterou má Klient zaplatit, představuje součet Úvěrového limitu (vyčerpané jistiny) a celkových nákladů úvěru, tedy úroků vypočtených s použitím zápůjční úrokové sazby pro bezhotovostní 
transakce a poplatků uvedených v tabulce výše.
Jiné mechanismy čerpání či splácení spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším hodnotám RPSN a dalších parametrů spotřebitelského úvěru uvedených v příkladu výše.
RPSN a celková částka, kterou má Klient zaplatit, je stanovena na základě modelového příkladu a předpokladů stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro výpočet jsou použity 
parametry úvěru platné ke dni podpisu Návrhu Smlouvy.

 
Splátkový kalendář:    

Harmonogram splácení Výše splátky v CZK
Výše jistiny splacené ve 

splátce v CZK
Výše úroku splaceného ve 

splátce v CZK
Výše zbývající nesplacené 

jistiny po splátce v CZK
Další náklady zahrnuté ve 
splátce (poplatky) v CZK

Měsíc 1 3 375,00 3 375,00 0,00 37 125,00 0,00

Měsíc 2 4 926,85 3 375,00 1 551,85 33 750,00 0,00

Měsíc 3 4 049,72 3 375,00 674,72 30 375,00 0,00

Měsíc 4 3 982,25 3 375,00 607,25 27 000,00 0,00

Měsíc 5 3 914,78 3 375,00 539,78 23 625,00 0,00

Měsíc 6 3 847,30 3 375,00 472,30 20 250,00 0,00

Měsíc 7 3 779,83 3 375,00 404,83 16 875,00 0,00

Měsíc 8 3 712,36 3 375,00 337,36 13 500,00 0,00

Měsíc 9 3 644,89 3 375,00 269,89 10 125,00 0,00

Měsíc 10 3 577,42 3 375,00 202,42 6 750,00 0,00

Měsíc 11 3 509,94 3 375,00 134,94 3 375,00 0,00

Měsíc 12 3 442,47 3 375,00 67,47 0,00 0,00
                
            


