
* Nabídka bez paušálu znamená, že klient není povinen platit paušální poplatek za tarif eKonto KOMPLET stanovený Ceníkem produktů a služeb pro soukromé osoby. Nabídka je podmíněna 
tím, že ve prospěch účtu s tarifem eKonto KOMPLET je měsíčně zasílána částka alespoň 5 000 Kč (například mzda) a jsou realizovány alespoň 3 debetní transakce (platební příkazy, platby 
kartou apod.). Pokud klient podmínku nesplní, platí paušální poplatek za tarif eKonto KOMPLET ve výši určené Ceníkem produktů a služeb pro soukromé osoby pro případ, není-li účet aktivně 
využíván (aktuálně 250 Kč). Klient může v rámci nabídky získat zvýhodněný pouze jeden účet s tarifem eKonto KOMPLET.

Tato nabídka nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ani nezavazuje Raiffeisenbank a.s. službu poskytnout. Uzavření smlouvy závisí na posouzení podané žádosti, které Raiffeisenbank a.s. 
není povinna vyhovět. Tuto speciální akci nelze kombinovat s jinou obchodní akcí Raiffeisenbank a.s. Nabídka je určena pro zaměstnance vybraných firem, které spolupracují se společností 
Raiffeisenbank a.s. a může být aktualizována.
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SPECIÁLNÍ BENEFIT PRO ZAMĚSTNANCE 

OSOBNÍ ÚČET ZDARMA
Užívejte si při zasílání výplaty do Raiffeisenbank výhod eKonta KOMPLET bez paušálu*

 Výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí ZDARMA.

 Účet v cizí měně pod jedním číslem účtu.

SPOŘICÍ ÚČET eKONTO XL
 Zvýhodněná úroková sazba 3 % p.a. na půl roku pro úspory do výše 150 000 Kč pro nové  

klienty banky.

 S úsporami můžete libovolně nakládat.

Přejděte k nám. Vše vyřídíme za Vás – převedeme všechny zůstatky, trvalé příkazy k úhradě 
a souhlasy s inkasem včetně SIPO.

Pro bližší informace můžete také navštívit naše webové stránky www.rb.cz

SPECIÁLNÍ BENEFIT PRO ZAMĚSTNANCE 

OSOBNÍ ÚČET ZDARMA
Užívejte si při zasílání výplaty do Raiffeisenbank výhod eKonta KOMPLET bez paušálu*

 Výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí ZDARMA.

 Účet v cizí měně pod jedním číslem účtu.

SPOŘICÍ ÚČET eKONTO XL
 Zvýhodněná úroková sazba 3 % p.a. na půl roku pro úspory do výše 150 000 Kč pro nové  

klienty banky.

 S úsporami můžete libovolně nakládat.

Přejděte k nám. Vše vyřídíme za Vás – převedeme všechny zůstatky, trvalé příkazy k úhradě 
a souhlasy s inkasem včetně SIPO.

Pro bližší informace můžete také navštívit naše webové stránky www.rb.cz

SPOŘICÍ ÚČET
SE SAZBOU

SPOŘICÍ ÚČET
SE SAZBOU


	1: HANA KIEDROŃOVÁBranch ManagerRaiffeisenbank a.s.Dolní nám. 429, VsetínMobil: +420 727 813 798Mail: hana.kiedronova@rb.cz
	3: VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.
	2: IVANA MARKOVÁ Company Sales RMRaiffeisenbank a.s.Dlouhá 3, Ostava Mobil: +420 702 123 344Mail: ivana.markova@rb.cz
	4: 
	Button2: 


