
Vážená klientko, vážený kliente,

dlouhodobě se Vám snažíme přinášet nové a lepší služby. V následujících měsících Vám proto představíme novou verzi internetového 
a mobilního bankovnictví. V moderním designu Vám nabídne vše, na co jste zvyklí, a navíc řadu nových funkčností. Ovládání 
je jednoduché a intuitivní, a své finance tak budete mít ještě více pod kontrolou.

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

Vaše Raiffeisenbank

NOVÉ INTERNETOVÉ
BANKOVNICTVÍ

KDY A JAK

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

CO VÁM NOVÉ INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ NABÍDNE?

	   Stávající internetové a mobilní bankovnictví Vám vyměníme za novou aplikaci. O přesném termínu Vás budeme 
informovat zprávou ve stávajícím internetovém bankovnictví.

	   Novou aplikaci dostanou klienti, kteří mají pouze osobní účty. Pokud máte u Raiffeisenbank i firemní či podnikatelský 
účet, novou aplikaci dostanete společně pro všechny své účty v termínu pro firemní účty. O termínu nasazení nové 
aplikace pro firemní účty budeme včas předem informovat.

	    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.

	   Pokud jste zvyklí při nákupech v e-shopech platit online převodem, v průběhu léta 2017 dojde k úpravě, kdy z e-shopu 
budete přesměrováni na přihlašovací stránku do nového internetového bankovnictví. Pokud budete v tom čase ještě 
využívat stávající internetové bankovnictví, bude pro dokončení platby nutné využít link na přihlašovací stránce, který 
Vás přesměruje do stávajícího internetového bankovnictví, kde platbu dokončíte.

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

Rychlou a snadnou kontrolu Vašich financí kdykoliv a kdekoliv.

Moderní vzhled a přizpůsobivost zobrazení na všech současných elektronických zařízeních.

ZDE
si prohlédněte novou aplikaci, instruktážní videa, tipy a odpovědi

na nejčastější dotazy.
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Zvýhodněná půjčka jen pro Vás

S pozdravem

 

Milan Jirkovský 
ředitel pro řízení vztahů se zákazníky
Raiffeisenbank a.s.

 

jako náš vážený klient nyní můžete využít 
zvýhodněnou Rychlou půjčku se slevou ve výši 
3 % na úrokové sazbě. Neodkládejte příležitost pořídit 
si to, po čem už dlouho toužíte.

Pro více informací volejte bezplatnou NONSTOP 
infolinku 800 900 900 nebo navštivte kteroukoliv 
pobočku.
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RYCHLÁ PŮJČKA

RYCHLE A BEZ POPLATKU

Využijte půjčku až  se slevou
na úrokové sazbě ve výši 3 % oproti
standardní nabídce.

NABÍDKA POUZE PRO VÁS

Celková úspora díky poklesu úrokové sazby: 
až .

 Bez dokládání příjmu.
 S možností předčasného a mimořádného 
 splacení zdarma.
 Do 24 hodin od podpisu smlouvy.

https://www.rb.cz/promo/internetove-bankovnictvi

