Sazba 3% při aktivním využívání běžného účtu
(dále také jen „pravidla“)
Pravidla upravují poskytování zvýhodněné úrokové sazby ve výši 3% p. a. na Spořicím účtu XL
nebo Spořicím účtu PLUS pro podnikatele (dále také „služba“).
Služba je určena výhradně novým klientům; novým klientem jste, pokud v posledních šesti měsících
před dnem sjednání smlouvy o běžném účtu a před dnem sjednání smlouvy o spořicím účtu mezi Vámi
a Raiffeisenbank a.s. netrvala ani nebyla uzavřena žádná jiná smlouva o bankovní službě. Jste-li
podnikatel, služba je Vám poskytována, máte-li roční obrat do 50 mil. Kč.
Služba je poskytována za podmínky, že si u Raiffeisenbank a.s. založíte společně s běžným účtem
Spořicí účet XL, nebo Spořicí účet PLUS pro podnikatele, a zároveň si aktivujete aplikaci Mobilní
eKonto (dále také „podmínky“).
Ode dne splnění podmínek Vám na spořicím účtu poskytneme zvýhodněný úrok 3% p. a. na 6 měsíců
pro zůstatek do 150 000 Kč a 0,3% p. a. na 6 měsíců pro zůstatek nad 150 000 Kč do 500 000 Kč.
Období je počítáno ode dne splnění podmínek. Vyšší částky Vám budeme úročit podle aktuálního přehledu
úrokových sazeb. Po 6 měsících Vám budeme celý zůstatek spořicího účtu úročit podle aktuálního přehledu
úrokových sazeb. Zvýhodněná sazba bude dostupná pouze na jednom spořicím účtu, který Vám povedeme.
Abychom Vám však zvýhodněný úrok poskytli, je třeba rovněž aktivně využívat běžný účet k nově
založenému spořicímu účtu. Aktivní využívání musí být splněno za každý kalendářní měsíc předcházející
měsíci, ve kterém je služba poskytována. Pro první kalendářní měsíc, ve kterém je služba poskytována, však
aktivní využívání nehodnotíme a zvýhodněný úrok bude za část období připadající na první kalendářní
měsíc poskytnut každému klientovi, jenž splnil podmínky.
Co myslíme aktivním využíváním? Záleží na tom, jaký běžný účet u nás máte.
Pro většinu účtů je to měsíční kreditní obrat na běžném účtu alespoň 15 000,- Kč. Z účtu zároveň
měsíčně odejdou alespoň 3 platby. Do 3 odchozích plateb započítáváme i ty platby, které uděláte
debetní platební kartou, včetně výběrů z bankomatu. Platí pro běžné účty: CHYTRÝ / AKTIVNÍ /
PRÉMIOVÝ / EXKLUZIVNÍ účet; CHYTRÝ / AKTIVNÍ / SVĚTOVÝ účet pro podnikatele. U AKTIVNÍHO účtu
pro studenty a děti stačí 3 odchozí platby.
Aktivní využívání EXKLUZIVNÍHO účtu znamená, že u nás máte uloženo anebo zainvestováno
nejméně 1 500 000,- Kč k poslednímu dni v měsíci. U PRÉMIOVÉHO účtu je to měsíční kreditní
obrat na běžném účtu alespoň 50 000,- Kč. Částku je potřeba na účet poslat, nebo vložit, max. ve
dvou transakcích v měsíci.
Do kreditního obratu se nezapočítávají převody z Vašich účtů v Raiffeisenbank a.s., připisované
úroky a příchozí/reverzní karetní transakce. Do odchozích plateb se nezapočítávají převody mezi
Vašimi účty v Raiffeisenbank a.s., platby vůči bance a daně z úroků.
V aplikaci Mobilní eKonto bude zobrazena základní sazba dle přehledu úrokových sazeb.
Zvýhodněný úrok Vám bude za splnění předpokladů uvedených výše poskytnut na základě příslibu
uvedeného v těchto pravidlech. Službu nelze kombinovat s jiným úrokovým zvýhodněním zůstatku spořicího
účtu dostupným v rámci jiných probíhajících reklamních akcí.
Služba je dostupná počínaje 1. 9. 2020 do odvolání. Pokud bychom se rozhodli dostupnost služby změnit
nebo ukončit, informujeme Vás přes náš web www.rb.cz. Účinnost změny nebo ukončení nastává ke dni
zveřejnění informace.
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Znění těchto pravidel nabývá účinnosti dne 18. 9. 2020 a zcela nahrazuje podmínky akce " Sazba 3% při
aktivním využívání běžného účtu " ze dne 8. 9. 2020.
Klientům, kteří splnili předpoklady pro získání služby dle podmínek akce " Sazba 3% při aktivním využívání
běžného účtu " ze dne 8. 9. 2020, bude zvýhodněný úrok poskytnut za podmínek, které byly účinné do
dne 18. 9. 2020.
Vaše Raiffeisenbank a.s., 17. 9. 2020
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