
Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Podnikatelské eKonto START a Podnikatelské eKonto BUSINESS

Název položky Frekvence
Podnikatelské eKonto

 START

Podnikatelské eKonto 

BUSINESS
Správa běžného účtu při aktivním využívání účtu* měsíčně 220 Kč 100 Kč

Správa běžného účtu v ostatních případech měsíčně 220 Kč 400 Kč
Správa běžného účtu ve vedlejší měně měsíčně zdarma zdarma

Pojištění Asistenční služby pro podnikatele měsíčně zdarma X

*Aktivním využíváním účtu se rozumí:

kreditní obrat na účtu minimálně va výši 100 tisíc Kč a zároveň zrealizované 2 příchozí a 5 odchozích transakcí měsíčně

Transakce realizované v jiné než hlavní měně bude banka provádět přepočet kurzem deviza střed vyhlašovaným bankou a platným v čase realizace transakce.

Do kreditního obratu na účtu se nezapočítávají následující operace:
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Pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby banka zavádí nové cenové programy. Od 1. 10. 2012 banka nabízí nový cenový program Podnikatelské eKonto START. 

Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program Podnikatelské eKonto BUSINESS. V důsledku zavedení nových cenových programů se Ceník produktů a služeb pro 

fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen "Ceník") mění, jak je dále uvedeno: 

příchozí platby z běžných účtů téhož majitele, příchozí platby ze Spořicího účtu téhož majitele, převody z termínovaných vkladů na běžný účet, převody mezi jednotlivými 

měnami účtu (konverze měn), kreditní převody ve prospěch běžného účtu, z úvěrových účtů, připisované úroky, reverzní karetní transakce.

Mezi debetní transakce se započítávají tyto zrealizované transakce:   

odchozí platby z klientových účtů v bance (jednorázové i trvalé příkazy, inkasa, SIPO, zahraniční platby), transakce debetní a/nebo kreditní platební kartou (při placení v 

obchodech, výběry z bankomatu), výběry hotovosti na přepážkách banky.

V části BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY, kapitole Účty s cenovými programy se Ceník doplňuje 

(na konci kapitoly) takto:

Cenový program Podnikatelské eKonto START je určen jen fyzickým či právnickým osobám, které zahájily podnikání, respektive vznikly méně než rok před uzavřením smlouvy 

o běžném účtu s bankou. Je možné jej využívat maximálně po dobu 1 roku od skončení měsíce, v němž byl tento cenový program aktivován. Pokud se klient v průběhu 

uvedeného období sám nerozhodne přejít na jiný cenový program, bude po uplynutí lhůty podle předchozí věty automaticky nastaven cenový program Podnikatelské eKonto 

BUSINESS.

Aktivní využívání účtu se hodnotí za kalendářní měsíc, který předchází měsíci, za nějž se poplatek za správu běžného účtu platí. Za první měsíc účinnosti cenového programu 

Podnikatelské eKonto BUSINESS bude banka klientovi účtovat poplatek za správu účtu, jako by byl účet aktivně využíván.

Mezi debetní transakce se nezapočítávají převody mezi účty téhož majitele, převody na termínované vklady, splátky úvěrových 



Název položky
Podnikatelské eKonto 

START

Podnikatelské eKonto 

BUSINESS

Transakce zdarma* 20 za měsíc 20 za měsíc

1.1. Z Raiffeisenbank a.s. 4 Kč 6 Kč

1.2. Z jiné banky v ČR 4 Kč 6 Kč

2.1.1. Prostřednictvím GSM bankovnictví 4 Kč 6 Kč

2.1.2. Prostřednictvím Internetového bankovnictví 4 Kč 6 Kč

2.1.3. Prostřednictvím Telefonního bankovnictví 19 Kč 21 Kč
2.1.7. Papírový platební příkaz podaný přes přepážku na formuláři 

Raiffeisenbank a.s./na jiném formuláři
54 Kč 56 Kč

2.1.8. Papírový platební příkaz podaný přes sběrný box na formuláři 

Raiffeisenbank a.s /na jiném formuláři
54 Kč 56 Kč

2.2.1. Prostřednictvím GSM bankovnictví 4 Kč 6 Kč

2.2.2. Prostřednictvím Internetového bankovnictví 4 Kč 6 Kč

2.2.3. Prostřednictvím Telefonního bankovnictví 19 Kč 21 Kč
2.2.7. Papírový platební příkaz podaný přes přepážku na formuláři 

Raiffeisenbank a.s./na jiném formuláři
54 Kč 56 Kč

2.2.8. Papírový platební příkaz podaný přes sběrný box na formuláři 

Raiffeisenbank a.s /na jiném formuláři
54 Kč 56 Kč

3.7. Platba vygenerovaná trvalým platebním příkazem v rámci 

Raiffeisenbank a.s.
4 Kč ** 6 Kč **

3.8. Platba vygenerovaná trvalým platebním příkazem do jiné banky v 

ČR
4 Kč *** 6 Kč ***

4.4. Inkaso – odchozí platba v rámci Raiffeisenbank a.s. 4 Kč 6 Kč
4.5. Inkaso – odchozí platba do jiné banky v ČR 4 Kč 6 Kč

4.6. Platby SIPO 4 Kč 6 Kč

5.4. Inkaso – přijatá platba na základě předchozího příkazu k inkasu 

v rámci Raiffeisenbank a.s.
4 Kč 6 Kč

5.5. Inkaso – přijatá platba na základě předchozího příkazu k inkasu 

z jiné banky v ČR
4 Kč 6 Kč

V části PLATEBNÍ KARTY, kapitole Debetní karty se Ceník doplňuje (na konci kapitoly) takto:

Název položky

Podnikatelské eKonto 

START

Podnikatelské eKonto 

BUSINESS

2.1. Elektronická debetní karta VISA Electron, Maestro 50 Kč měsíčně 50 Kč měsíčně

2.2. Embosovaná karta VISA Classic, MC Standard 0/80 Kč měsíčně* 0/80 Kč měsíčně*

4.2.1. Výběry z bankomatu Raiffeisenbank 10 Kč 10 Kč

4.2.3. Výběry hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč 40 Kč
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* Zdarma budou do uvedeného počtu provedeny příchozí Tuzemské platební transakce a z odchozích Tuzemských platebních transakcí 

jen ty, u nichž nebyl Platební příkaz zadán skrze telefonní bankovnictví nebo které nebyly provedeny na základě papírového Platebního 

příkazu. Dále platí, že zdarma budou provedeny jen Tuzemské platební transakce, které byly v daném měsíci v uvedeném počtu 

zaúčtovány na účtu nejdříve.

* V rámci cenových programů Podnikatelské eKonto START a Podnikatelské eKonto BUSINESS je 1. embosovaná karta zdarma, další karta 

je pak zpoplatněna. 

4.2. Výběr hotovosti kartou

4. Transakce kartou

2. Správa karty

1.Přijatá platba

5.Trvalý příkaz k inkasu/Inteligentní inkaso

** V případě, že je datum první platby odlišné od data druhé platby, je první platba zpoplatněna podle sekce 2.1.4.

*** V případě, že je datum první platby odlišné od data druhé platby, je první platba zpoplatněna podle sekce 2.2.4.

2. Převod ve prospěch korunovaného účtu

2.1. Vedeného v Raiffeisenbank a.s.

2.2. Vedeného v jiné bance v ČR

3.Trvalý platební příkaz

4. Souhlas s inkasem/SIPO

V části PLATEBNÍ STYK, HOTOVOSTNÍ A SMĚNÁRENSKÉ OPERACE, kapitole Bezhotovostní tuzemský 

platební styk se Ceník doplňuje (na konci kapitoly) takto:



Název položky

Podnikatelské eKonto 

START

Podnikatelské eKonto 

BUSINESS

2. Správa služby zdarma zdarma

V části PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY, kapitole Podnikatelský kontokorent se Ceník doplňuje takto:

V části PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY, kapitole Provozní úvěr se Ceník doplňuje takto:

Název položky

3. Správa úvěru

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.10.2012
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* Pro úvěr, který je možno čerpat z účtu s cenovým programem Podnikatelské eKonto START, činí poplatek 0 Kč.

Cena položky

250 Kč *

Poznámka označená "*" se mění a nově zní takto: "* Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 8. 2007. Pro úvěr, který je 

možno čerpat z účtu s cenovým programem Podnikatelské eKonto START, činí poplatek 0 Kč."

V části PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ, kapitole Služby přímého bankovnictví se Ceník doplňuje (na konci kapitoly) 

takto:


