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Vážená klientko, vážený kliente,

dlouhodobě se Vám snažíme přinášet nové a lepší služby. Nyní pro Vás připravujeme spuštění nové verze internetového a mobilního 
bankovnictví. Nabídne Vám vše, na co jste zvyklí, a navíc řadu nových funkčností. V moderním designu s intuitivním ovládáním budete mít 
k dispozici prostředí jak pro správu osobních financí, tak speciálně přizpůsobené potřebám klientů
s podnikatelskými a firemními účty. Své finance tak budete mít ještě více pod kontrolou.

KDY A JAK

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

	    Vaše přihlašovací údaje pro internetové i mobilní bankovnictví zůstávají stejné.

	   Do internetového bankovnictví se i nadále přihlásíte přes www.rb.cz, odkud budete po zadání klientského čísla  
a kliknutí na tlačítko Poslat kód přesměrováni na přihlašovací stránku nového internetového bankovnictví. 
Tam přihlášení dokončíte zadáním SMS kódu a I-PINu. Přihlášení do mobilního bankovnictví zůstává beze změny.

CO VÁM NOVÉ INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ NABÍDNE?

Aktuální stav všech Vašich produktů přehledně zobrazený přímo na hlavní straně ihned po přihlášení.

Zobrazení přizpůsobené firemním i osobním potřebám.

Rychlou a snadnou kontrolu Vašich financí kdykoliv a kdekoliv.

Moderní vzhled a přizpůsobivost zobrazení na všech současných elektronických zařízeních.

FIREMNÍ BANKOVNICTVÍ OSOBNÍ BANKOVNICTVÍ
Prohlédněte si novou aplikaci, instruktážní videa, souhrn nových funkčností, 

změn a odpovědi na nejčastější dotazy.

Věříme, že budete s novou verzí internetového bankovnictví spokojeni a budete mít své finance ještě více pod kontrolou.

Vaše Raiffeisenbank

	   Novou aplikaci již využívá většina klientů pro obsluhu osobních účtů. V následujících čtyřech měsících, postupně  
v několika termínech, dostanou novou aplikaci ti z Vás, kteří mají firemní účty nebo případně osobní účty provázané  
s firemními účty.

   O konkrétním termínu Vás budeme informovat zprávou ve stávajícím internetovém bankovnictví, 
e-mailem a den předem ho připomeneme SMS zprávou.

NOVÉ INTERNETOVÉ 
BANKOVNICTVÍ

Snadné přepínání
mezi firemním

a osobním
bankovnictvím


