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Company Sales Vám přináší komplexní 

balíček zvýhodněných produktů skupiny 

Raiffeisen a jejích partnerů.



BĚŽNÉ ÚČTY ZCELA BEZ PODMÍNEK

CHYTRÝ ÚČET

• Vedení zdarma a bez podmínek

• Výběry ze všech bankomatů na celém 

světě zdarma a bez podmínek

• Neomezené tuzemské příchozí a 

odchozí platby

• Neomezené příchozí a odchozí platby 

v rámci EHP zadané v EUR zdarma

• Kreditní karta EASY zdarma

• Vlastní volba čísla účtu

• Internetové a mobilní bankovnictví

• Platební karty v mobilu

AKTIVNÍ ÚČET

+ navíc k CHYTRÉMU účtu

• Vedení za symbolických 19 Kč / měsíc 

a bez podmínek

• Vedení až 19 měn pod jedním číslem 

účtu

• Poskytnutí a využití Povoleného 

debetu zdarma 

• 2 platební karty v ceně

• První příchozí nebo odchozí platba 

mimo EHP zdarma
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Převedení platebního styku z jiné banky včetně SIPO, inkaso, trvalých 
příkazů a zrušení účtu.



KREDITNÍ KARTY

KREDITNÍ KARTA STYLE

• Vedení karty na půl roku zdarma

• Vrátí Vám zpět 1% z nákupu až do výše 150 Kč měsíčně

• Bezúročné období až 55 dní

• Atraktivní slevy díky programu PREMIUM RB CLUB (www.premiumrbclub.cz)

• Zvýhodněný vstup do letištních salónků MasterCard Lounge v Praze, Bratislavě, Vídni

• Programy Priceless Specials, Priceless Prague/Cities

• Balíček pojištění  KOMFORT:

• Pojištění prodloužené záruky o 1 rok

• Pojištění zakoupených věcí

• Pojištění zneužití karty a pojištění osobních věcí

• Garance nejnižší ceny
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POVOLENÝ DEBET S BEZKONKURENČNÍ SAZBOU

POVOLENÝ DEBET

▪ Zvýhodněná úroková sazba 11,9 % p.a. 

▪ Zdarma sjednání i vedení debetu v rámci Aktivního 

účtu

▪ Finanční rezerva ve výši od 5 tisíc do 150 tisíc Kč

▪ Debet můžete čerpat všemi způsoby: 

výběr hotovosti, platba kartou, příkaz k úhradě
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HYPOTEČNÍ ÚVĚR

SPECIÁLNÍ ZVÝHODNĚNÍ PRO VÁS

▪ Offset - hypotéka se zápočtem vlastních úspor

▪ Hypotéka naruby - nejprve si zajistíte financování a teprve potom vyberete 

nemovitost, máte na to až 11 měsíců

▪ Americká hypotéka - neúčelová půjčka se zajištěním nemovitostí a nižší 

úrokovou sazbou

▪ Hypotéka po telefonu – sjednejte si hypotéku, aniž byste museli trávit čas na 

pobočce nebo Hypotečním centru, vyřiďte maximum z pohodlí vašeho domova
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▪ Sleva 0,1% z úrokové sazby

▪ Odhad nemovitosti zdarma

▪ Sleva 0,2% při uzavření pojištění, které navíc získáte se slevou

CO VÁM NAŠE HYPOTÉKY JEŠTĚ PŘINÁŠÍ?



RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

• Stavební spoření zdarma s cílovou částkou 200 000 Kč pro nové klienty, kteří si 

zároveň založí i běžný účet

Jedna z nejbezpečnějších forem spoření prakticky na cokoli, podporovaná státem

• Státní podpora 10% z vkladů, maximálně 2000 Kč ročně

• Garantovaný úrok z vkladů 1% ročně

• Po šestileté vázací době můžete své úspory použít na cokoliv

• Vklady jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR

• Přehled Vašich smluv i internetovém bankovnictví

7



RAIFFEISEN INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

INVESTICE – PODÍLOVÉ FONDY

▪ 50% sleva ze vstupního poplatku vybraných fondů Raiffeisen

▪ Nulový vstupní poplatek u vybraných investičních strategií

▪ Odborná péče zkušených poradců

▪ Široká nabídka podílových fondů Raiffeisen - spravovaných renomovanou investiční 

společností Raiffeisen Capital Management (s vedoucím postavením na rakouském 

trhu) a Raiffeisen investiční společností

▪ K novým typům účtů (CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
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UNIQA POJIŠŤOVNA

POJIŠTĚNÍ

• 20% sleva na pojištění nemovitosti a domácnosti 

• 40% sleva na pojištění nemovitosti a domácnosti 

v případě sjednání životního pojištění

• Zdarma revize stávajících pojistných smluv

Životní pojištění Domino Risk / Domino Invest

• Sestavení na míru pro jednotlivce i celou rodinu

• Možnost příspěvku zaměstnavatele

• Daňové úlevy a možnost měnit smlouvu kdykoli v průběhu trvání

• Oddělená spořící složka s možností volby investičního programu

Pojištění majetku a odpovědnosti Domov Variant

• Široká nabídka pojištění rizik nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti a připojištění

• Zdarma služba MeteoUNIQA – varování formou SMS/e-mail před příchodem 
nepříznivého počasí

• Zdarma balíček Asistence (zajištění odborníka v případě havárie nebo technické 
závady).
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OKAMŽITÁ PLATEBNÍ KARTA

• Ihned po schválení lze kartu nahrát do Google Pay nebo Apple Wallet

a začít používat

• Nemusíte čekat na výrobu plastu

• Pro debetní i kreditní karty

• Kartu si nahrajete jednoduše tlačítkem z mobilního bankovnictví

(netřeba znát detaily karty)

• Plastová karta poté dorazí na Vaši adresu
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Kartu můžete bezkontaktně používat pro:

• platby v obchodech

• výběry z bankomatu

• platby po internetu prostřednictvím Google Pay a Apple Wallet



RB SMĚNÁRNA

ZVÝHODNĚNÁ MĚNOVÉ KONVERZE
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▪ K dispozici 24/7 ve Vaší mobilní aplikaci

▪ Pohodlná konverze na Vašem účtu za zvýhodněný 

kurz

▪ Aktivace trvá několik vteřin (Běžný účet/Detail/RB 

směnárna)

▪ Umožní konverze mezi CZK a jinou 

měnou v celkovém objemu až 40.000 Kč 

měsíčně

▪ Nákupní nebo prodejní kurz je 0,5% od 

středového kurzu

▪ Využívání RB směnárny stojí 39 Kč 

měsíčně

▪ Vyplatí se již při směně 2000 Kč



A NĚCO NAVÍC OD COMPANY SALES

ŠKOLENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Jezdíme za Vámi, na Vaše 

pracoviště, a pomáháme s 

všeobecným povědomím o 

finanční světě, nebo Vaše 

zaměstnance proškolíme online.
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S čím vám umíme pomoci?

Zařídíme konzultační hodiny s 

bankéřem přímo na Vašem pracovišti 

nebo online:

konzultace hypoték, investic, 

pojištění, … 



REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLADY
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REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PRO POVOLENÝ DEBET

Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že úvěr ve výši 30 000 Kč bude zcela vyčerpán v den uzavření smlouvy, bude úročený úrokovou

sazbou 11,9 % p.a. a splacen bude jednorázově jeden rok od vyčerpání úvěru. Dále vychází z předpokladu, že zaplatíte poplatek za poskytnutí

úvěru 200 Kč a dále poplatek za vedení úvěru 90 Kč a poplatek za vedení běžného účtu 19 Kč, které jsou splatné měsíčně. Celková

splatná částka v tomto případě činí 35 078 Kč a RPSN 18,38 %. Částka úroku splatná za den v případě vyčerpání celé výše úvěru činí 10 Kč.

Výpočet je pak rovněž založen na předpokladu, že úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a smluvní strany splní řádně a včas své povinnosti.

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Výpočet RPSN je založen na těchto předpokladech: výše úvěru je 2 000 000 Kč, úvěr je čerpán jednorázově okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy, 

pevná úroková sazba činí 2,29 % p. a., RPSN je 2,40 % p. a. Bance zaplatíte poplatek za ocenění nemovitosti 0 Kč, poplatek za čerpání úvěru na 

základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí 1 900 Kč, jednu splátku úroků ve výši 3 817 Kč, 240 měsíčních anuitních splátek 

ve výši 10 395 Kč, měsíční poplatky za vedení běžného účtu ve výši 49 Kč (orientační údaj, banka nabízí i běžný účet bez poplatku).

Dále jsou s úvěrem spojeny tyto jednorázové náklady nehrazené bance (uvedeny v orientační výši): náklady na pořízení výpisů z katastru 

nemovitostí 350 Kč, náklady na ověření podpisů smluv 240 Kč, náklady za zápis a výmaz v katastru nemovitostí ve výši 4 000 Kč.

Celkem zaplatíte 2 516 830 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti a sjednání pojištění 

nemovitosti včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky. Doba trvání úvěru je 241 měsíců. Výše RPSN pro Vámi požadovaný úvěr bude 

uvedena ve smluvní dokumentaci.



REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLADY
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REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PRO STYLE KREDITNÍ KARTU

Celková výše spotřebitelského úvěru (Úvěrového limitu): 40 500,00 CZK                           Měsíční poplatek za správu Karty: 50,00 CZK

Zápůjční úroková sazba pro bezhotovostní transakce

(POS) v % p. a. (úroková sazba je pevná): 23,99 %                                                             Celková částka, kterou má Klient zaplatit: 46 362,81 CZK

RPSN v % p. a.: 30,01 %

Výpočet hodnoty RPSN a celkové částky, kterou má Klient zaplatit, vychází z parametrů úvěru uvedených v tabulce výše a dále z následujících

předpokladů: Klient vyčerpal spotřebitelský úvěr (Úvěrový limit) okamžitě v plné výši formou bezhotovostní transakce (platby u obchodníka),

přičemž úvěr je poskytnut na dobu jednoho roku a jistina úvěru je splácena ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc

po dni prvního čerpání dle splátkového kalendáře uvedeného níže. Měsíční poplatek za správu Karty je v souladu se Smlouvou účtován

měsíčně, případný roční poplatek za správu Karty je účtován v okamžiku čerpání spotřebitelského úvěru.

Celková částka, kterou má Klient zaplatit, představuje součet Úvěrového limitu (vyčerpané jistiny) a celkových nákladů úvěru, tedy úroků

vypočtených s použitím zápůjční úrokové sazby pro bezhotovostní transakce a poplatků uvedených v tabulce výše.

Jiné mechanismy čerpání či splácení spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším hodnotám RPSN a dalších parametrů spotřebitelského

úvěru uvedených v příkladu výše. RPSN a celková částka, kterou má Klient zaplatit, je stanovena na základě modelového příkladu a předpokladů

stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro výpočet jsou použity parametry úvěru platné ke dni podpisu Návrhu Smlouvy.
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Jsme banka inspirovaná klienty. Naše služby se stále rozvíjí a zdokonalují podle přání klientů. 

Navštivte některou z našich poboček a zjistěte, co dalšího může Raiffeisenbank přinést právě 

Vám!

Kontakty

Kontakt:

Tuto nabídku lze využít na 

jakékoliv pobočce 

Raiffeisenbank v České 

republice.

Kontakt:

JOBOVÁ SABINA, ING.

Company Sales Relationship Manager

GSM: +420 702 122 664

Email: sabina.jobova@rb.cz

Výhody lze získat na jakékoliv pobočce Raiffeisenbank v ČR po předložení 

vztahu k zaměstnavateli (např. id kartička, pracovní smlouva, …)


