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Novinky v Mobilním eKontu

 Novinky v Mobilním eKontu

Mějte své platební karty stále pod kontrolou. V Mobilním eKontu, aplikaci pro
chytré telefony a tablety, můžete Vaše karty spravovat jednoduše a přehledně.
Najdete v něm důležité informace o platební kartě, všechny transakce provedené
kartou a u debetní karty si navíc můžete měnit i některé její parametry.

 Cestujte v pohodě s kreditní kartou
 E-mailové výpisy
 Akce – Dárek k bezkontaktní nálepce
 MasterCard Shopping Fever

Co umí Mobilní eKonto ke kreditní kartě?
Ukáže Vám základní informace o čerpání, zůstatku, minimální splátce nebo
věrnostní prémii.
Můžete v něm provést minimální splátku nebo splatit celou čerpanou částku tak,
abyste maximálně využili bezúročné období.
Co umí Mobilní eKonto k debetní kartě?
Zamykat nebo odemykat platební kartu.
Povolit nebo zakázat internetové transakce.
Aktivovat cestovní pojištění.
Stáhněte si mobilní eKonto

			
ZDE

Začněte využívat jeho výhod ještě dnes.

Cestujte v pohodě s kreditní kartou
S kreditní kartou od Raiffeisenbank můžete vyrazit bez obav třeba na kraj světa.
Stačí si sjednat Cestovní pojištění na naší bezplatné Infolince 800 900 900.
Cestovní pojištění ke kartám Raiffeisenbank:
Chrání Vás i Vaši spolucestující rodinu při neomezeném počtu cest.
Zahrnuje rekreační sporty bez příplatku.
Více informací naleznete
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Jste držitelem DE LUXE karty? V tom případě můžete být klidní i při komplikacích na silnici.
DE LUXE karta Vám se svou službou Autoasistence ZDARMA zajistí:
Odtah vozidla a přepravu cestujících do 30 km, zapůjčení náhradního vozu na 3 dny.
Výměnu nebo opravu poškozené pneumatiky a práci automechanika.
Dobití a nastartování autobaterie, v případě nedostatku paliva jeho dovoz na určené místo.
Více informací naleznete
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Cestovní pojištění k debetní kartě si v Mobilním eKontu můžete aktivovat klidně až den před odjezdem.
Nevypisujte složité formuláře, stačí nastavit pojištění, potvrdit PIN kódem a od následující půlnoci jste pojištěni.

TIPY

Neplaťte pojištění na celý rok. Aktivujte i deaktivujte si ho podle svých konkrétních cestovních plánů.

E-mailové výpisy
Chraňte s námi naše lesy a vyměňte své papírové výpisy za výpisy e-mailové. Nejen, že podpoříte dobrou
věc, ale navíc i sami ušetříte. Od léta budou papírové výpisy zpoplatněny částkou 19 Kč měsíčně.
E-mailové výpisy si můžete sjednat v kterékoli pobočce Raiffeisenbank nebo na bezplatné Infolince 800 900 900.

Dárek k Bezkontaktní nálepce
Sjednejte si v období od 1. 4. do 20. 4. 2015 naši oblíbenou Bezkontaktní nálepku,
zaregistrujte se a získejte půlroční předplatné časopisu ELLE nebo
Apetit zcela ZDARMA.
S Bezkontaktní nálepkou:
Vám stačí Váš mobilní telefon či klíče s přívěskem,
jsou platby rychlé, pohodlné i bezpečné,
do částky 500 Kč nezadáváte PIN kód.
Více informací o Bezkontaktní nálepce naleznete
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Jak na to?
Bezkontaktní nálepku si sjednejte v období od 1. 4. do 20. 4. 2015.
Do 21. 4. 2015 si v registračním formuláři vyberte „svůj“ časopis a zaregistrujte se.
Detailní podmínky akce naleznete
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*Nabídka platí pouze při sjednání Vaší první Bezkontaktní nálepky.
Bezkontaktní nálepku k Vaší kreditní kartě STYLE nebo DE LUXE si můžete sjednat v kterékoliv pobočce
Raiffeisenbank.
Bezkontaktní nálepku k Vaší debetní kartě si můžete sjednat také jednoduše prostřednictvím Vašeho
internetového bankovnictví.
Nezapomeňte si Vaši Bezkontaktní nálepku sjednat co nejdříve a zajistit si tak skvělou zábavu na
dlouhé letní večery.

Elitní dubnový víkend
plný dárků a velkých slev
Zažijte služby první třídy
s MasterCard®
V rámci víkendového Shopping Fever Vás bude
po obchodech doprovázet sexy nákupní asistent.
Více informací na www.eliteprogram.cz

