
Raiffeisenbank a.s. (dále jen "Banka")

eKonto Garant

Termínované vklady v CZK

Sazba v % p.a.

Úrok z prodlení
Všechny měny (dle kurzovního lístku)

0,01%

Výše vkladu, kterou je možno vybrat bez započtení sankčního poplatku: 20 % aktuálního zůstatktu, výběr lze uskutečnit jedenkrát během 
trvání vkladu. Minimální vklad potřebný pro založení eKonto Garant je 10 000 Kč. Celý zůstatek vkladu je úročen sazbou platnou pro dané 
pásmo.
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Spořicí účty jsou úročeny  pásmovým vrstveným úročením.  Zůstatek v daném pásmu je tedy úročen sazbou platnou pro dané pásmo. 

* Nárok na bonus ve výši 5,40 % p.a. pro částky do 500 tis. Kč za aktivní využívání účtu vyhodnotíme a připíšeme klientovi na účet po ukončení 
kalendářního měsíce v souladu s Pravidly reklamní akce  „Bonusové úročení zůstatku na Spořicím účtu HIT PLUS“, která jsou platná od 1. 10. 
2022. (v internetovém bankovnictví je zobrazena pouze základní úroková sazba bez bonusu)

0,01%
0 - 500.000  nad 500.000

Repo sazba vyhlašovaná ČNB  + 8 %
0,00%

Spořicí účet HIT PLUS

PŘEHLED ÚROKOVÝCH SAZEB RAIFFEISENBANK a.s.

Běžné a vkladové účty

Úrokové sazby pro fyzické osoby jsou platné od 5. dubna 2023.

Částka v CZK/ Sazba v % p.a.

Běžné účty a Produktové balíčky

Spořicí účty

0,01%
0,01% 0,01%
5,50%

3,60%9 měsíců
3,50%

0,01%
0,01%

nad 30.000.000

0,01%
0,01%

48 měsíců
36 měsíců

2 měsíce

24 měsíců 2,00% 4,30%
3,50%

5,30%

0 - 10.000.000 10.000.001 - 30.000.000

Termínované vklady

0,01%
1 měsíc

0,01%3 měsíce

*Termínované vklady pro délku trvání 1 týden a 2 týdny poskytujeme od částky 200.000 Kč.

0,01%
0,01%
0,01%

24 měsíců
12 měsíců

2,00%
2,00%

Minimální vklad potřebný pro založení termínovaného vkladu je 10 000 Kč. Celý zůstatek vkladu je úročen sazbou platnou pro dané pásmo.

2,00%
4,80%

Základní spořicí účet
Spořicí účet HIT PLUS s bonusem*

Částka v CZK/ Perioda/ Sazba v % p.a.

6 měsíců

Částka v CZK/ Perioda/ Sazba v % p.a.

0,01%
0,01%
0,01%

nad 30.000.000

2,00%

0 - 10.000.000

0,01% 0,01%
2 týdny*

36 měsíců

2,30%
4,70%

10.000.001 - 30.000.000
4,80% 5,30%12 měsíců

1 týden*

0,01%



Termínované vklady v cizích měnách do ekvivalentu 5 Mio CZK
1 a 2 týdny   

Minimální výše termínovaných vkladů a eKonto Garant
Měna CZK EUR USD GBP CHF JPY CAD PLN RUB HUF
Minimální výše termínovaného 
vkladu

10.000 500 1.500 300 2.000 100.000 1.000 2.500 0 100.000

0,01%

Vklady podléhají režimu pojištění pohledávek z vkladů podle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Částka v EUR/ Sazba v % p.a. 0 - 200.000 nad 200.000
Spořicí účet EXTRA v EUR 0,01% 0,01%

Spořicí účty jsou úročeny  pásmovým vrstveným úročením.  Zůstatek v daném pásmu je tedy úročen sazbou platnou pro dané pásmo.

Spořicí účet EXTRA v EUR s bonusem 0,02% 0,01%
* Nárok na bonus ve výši 0,01 % p.a. pro částky do 200 tis. EUR za aktivní využívání účtu vyhodnotíme a připíšeme klientovi na účet po ukončení 
kalendářního měsíce v souladu s Pravidly reklamní akce  „Bonusové úročení zůstatku na Spořicím účtu EXTRA“, která jsou platná od 14. 11. 2022 
(v internetovém bankovnictví je zobrazena pouze základní úroková sazba bez bonusu).

* Nárok na bonus ve výši 3,90 % p.a. pro částky do 3 mil. Kč za aktivní využívání účtu vyhodnotíme a připíšeme klientovi na účet po ukončení 
kalendářního měsíce v souladu s Pravidly reklamní akce  „Bonusové úročení zůstatku na Spořicím účtu EXTRA“, která jsou platná od 14. 11. 2022 
(v internetovém bankovnictví je zobrazena pouze základní úroková sazba bez bonusu).

Částka v CZK/ Sazba v % p.a. 0 - 200.000 nad 200.000
Spořicí účet HIT 0,10% 0,10%
Spořicí účet HIT s bonusem 3,00% 0,10%

* Nárok na bonus ve výši 2,90 % p.a. pro částky do 200 tis. Kč za aktivní využívání účtu vyhodnotíme a připíšeme klientovi na účet po ukončení 
kalendářního měsíce v souladu s Pravidly reklamní akce  „Bonusové úročení zůstatku na Spořicím účtu HIT“, která jsou platná od 14. 11. 2022 (v 
internetovém bankovnictví je zobrazena pouze základní úroková sazba bez bonusu).

Částka v CZK/ Sazba v % p.a. 0 - 3.000.000 nad 3.000.000
Spořicí účet EXTRA v CZK 0,10% 0,01%
Spořicí účet EXTRA v CZK s bonusem 4,00% 0,01%

Částka v CZK/ Sazba v % p.a. 0 - 500.000 nad 500.000

Spořicí účet MAX 0,01% 0,01%

* Nárok na bonus ve výši 2,90 % p.a. pro částky do 150 tis. Kč za aktivní využívání účtu vyhodnotíme a připíšeme klientovi na účet po ukončení 
kalendářního měsíce v souladu s Pravidly reklamní akce  „Bonusové úročení zůstatku na Spořicím účtu XL“, která jsou platná od 1. 3. 2022 (v 
internetovém bankovnictví je zobrazena pouze základní úroková sazba bez bonusu).

Spořicí účet XL s bonusem*

Částka v CZK/ Sazba v % p.a.

Spořicí účty jsou úročeny  pásmovým vrstveným úročením.  Zůstatek v daném pásmu je tedy úročen sazbou platnou pro dané pásmo. 

0,10%

Spořicí účty speciální  (poskytovány k vybraným tarifům)

Spořicí účet GOLD v EUR
Částka v EUR/ Sazba v % p.a.

Spořicí účet GOLD v CZK 
Částka v CZK/ Sazba v % p.a. nad 5.000.000

3,00% 0,10%

0,20% 0,10% 0,01%

0 - 199.999 200.000 - 999.999 nad 1.000.000
0,05% 0,01% 0,01%

0 - 150.000 150.001 - 500.000

 Již nenabízené produkty

0 - 1.999.999

0,01%

2.000.000 - 4.999.999

Poplatek za předčasný výběr nebo zrušení termínovaného vkladu a eKonto Garant v CZK a 
cizích měnách

2% z předčasně vybrané částky,minimálně 
1.000,- Kč

0,10%

Úrokové sazby pro termínované vklady nad 30 mil. Kč nebo ekvivalentu v zahraniční měně jsou stanovovány individuálně.

Pokud není doba trvání termínovaného vkladu, na níž se Banka a Klient v konkrétním případě dohodli, výslovně uvedena v tomto Přehledu 
úrokových sazeb, bude Banka Klientovi platit u takového termínovaného vkladu úrok za použití úrokové sazby, která je stanovena pro nejbližší 
delší periodu termínovaného vkladu, která je v tomto Přehledu úrokových sazeb výslovně stanovena. 

*Termínované vklady pro délku trvání 1 týden a 2 týdny v EUR poskytujeme od částky 6.000 EUR. Vklady v USD, GBP poskytujeme od délky 
trvání 1 měsíc, vklady v CHF od délky 9 měsíců. Vklady v RUB poskytujeme na délku 1, 2 týdny a 1měsíc. Vklady v CHF a GBP neposkytujeme pro 
délku trvání 48 měsíců. Pro stávající klienty platí pro tyto periody úrokové sazby pro nejbližší vyšší periodu. 

0,01%
 nad 500.000

Spořicí účet XL

CAD, PLN, RUB, HUF x

1,2 a 3 měsíce,  6,9 a 12 měsíců 18, 24, 36, 48  měsíců
0,01%EUR, USD, GBP, CHF, 

Měna/Perioda/Sazba v % p.a.*


