PŘEHLED ÚROKOVÝCH SAZEB
RAIFFEISENBANK a.s.
Úrokové sazby pro právnické osoby a podnikatele
jsou platné od 1. ledna 2017 pro Raiffeisenbank
Běžné a vkladové účty
Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Banka“)

I.

Běžné účty a Produktové balíčky 1)
Kreditní úrokové sazby v % p. a.
CZK, EUR, USD, GBP, CAD, PLN

0,00 %

Ostatní měny

0,00 %

Uvedené úrokové sazby platí pro samostatné běžné účty, dále běžné účty vedené v rámci tarifů a cenových programů, balíčky Proﬁkonto, Pluskonto, Beneﬁtkonto
(vč. Beneﬁtkonta pro municipality), Dualkonto a transparentní účty.

Úrok z prodlení

*

* V případě, že je Klient v prodlení s plněním platebních povinností, je Klient povinen platit úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem (tj. repo sazba
vyhlašovaná ČNB + 8 % p. a.). Repo sazba je v současné době ve výši 0,05 % p. a.

II.

Spořicí účty 1)
Částka v CZK/Sazba v % p. a.

0 – 29 999 999

Podnikatelské eKonto Plus

0,03 %

Podnikatelské eKonto Flexi – výpovėdní lhśta 14 dní

0,05 %

Podnikatelské Efektkonto

0,03 %

Dualkonto – Spoŉicí úĀet v CZK

0,03 %

Částky nad 30 000 000 CZK jsou úročeny sazbou 0,01 % p. a.

Poplatek za předčasný výběr ze spořicího účtu eKonto Flexi před uplynutím výpovědní lhůty
2 % z pŉedĀasnė vybran. Ā. stky, minim. lnė 1 000 KĀ

III. Termínované vklady 1)
Úrokové sazby v % p. a. pro termínované vklady v CZK a cizích měnách do ekvivalentu 5 Mio CZK
Měna/Perioda *

1 a 2 týdny

1, 2, 3, 6, 9, 12 měsíců

18, 24, 36, 48 měsíců

CZK (vč. eKonto Garant **)
0,01 %

EUR, USD, GBP, CHF
CAD, PLN, RUB, HUF

0,01 %

x

* Termínované vklady pro délku trvání 1 týden a 2 týdny jsou v CZK poskytovány od částky 200.000 CZK, v EUR od částky 6.000 EUR. Vklady v USD, GBP jsou
poskytovány od délky trvání 1 měsíc, vklady v CHF od délky 9 měsíců. Vklady v RUB jsou poskytována na délku 1, 2 týdny a 1měsíc. Vklady v CHF a GBP nejsou
poskytovány pro délku trvání 48 měsíců. Pro stávající klienty platí pro tyto periody úrokové sazby pro nejbližší vyšší periodu.
** eKonto Garant (poskytujeme pro periody 12, 24 a 36 měsíců ) - Výše vkladu, kterou je možno vybrat bez započtení sankčního poplatku: 20 % aktuálního zůstatku,
výběr lze uskutečnit jedenkrát během trvání vkladu.
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.
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Minimální výše termínovaných vkladů
Měna
Minimální výše termínovaného vkladu

CZK

EUR

USD

GBP

CHF

JPY

CAD

PLN

RUB

HUF

10 000

500

1 500

300

2 000

100 000

1 000

2 500

0

100 000

Poplatek za předčasný výběr nebo zrušení termínovaného vkladu v CZK a cizích měnách
2 % z pŉedĀasnė vybrané Āástky, minimálnė 1 000 KĀ

Úrokové sazby pro termínované vklady nad 5 mil. Kč nebo ekvivalent 5 mil. Kč v zahraniční měně jsou stanovovány individuálně.
1)

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

IV. Depozitní směnky 2)
Úrokové sazby odpovídají úrokovým sazbám pro termínované vklady v níže uvedených periodách a měnách.
Pro depozitní směnky je poskytováno úrokové zvýhodnění ve výši 0,10 % p. a. oproti úrokové sazbě platné pro termínované vklady.
Měna

CZK

EUR

USD

Pásmo

100 000 – 5 000 000

3 000 – 149 999

3 000 – 149 999

Periody

1, 3, 6, 12 mėsícś
24, 36 mėsícś

1, 3, 6, 12 mėsícś
24, 36 mėsícś

1, 3, 6, 12 mėsícś
24, 36 mėsícś

Úrokové sazby pro depozitní směnky nad 5 mil. CZK nebo ekvivalent 5 mil. CZK v zahraniční měně jsou stanovovány individuálně.
2)

Depozitní směnky nejsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v platném znění.
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