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Tento Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby je také označován jako „Ceník“.
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bĚžné ÚČty a spoŘiCí ÚČty
•	Běžné	účty	

V kategorii běžných účtů má klient možnost využít tří typů účtů: 

ÚČTy S CENOVýmI PROgRamy jsou běžné účty vedené ve více měnách a související služby, za které je při splnění 
daných podmínek možnost neplatit poplatek za správu účtu a přímé bankovnictví a možnost využít zvýhodněného 
poplatku za výběry z bankomatu. 

BalíČKy SlužEB naopak umožňují platit výhodný poplatek za správu balíčku předem definovaných produktů i bez 
plnění jakýchkoliv podmínek. Běžné účty v rámci balíčků jsou poskytovány pouze v jedné měně, v korunách českých. 

SamOSTaTNé BěžNé ÚČTy jsou určeny klientům, kteří si z účtů s cenovými programy ani balíčků služeb nevybrali  
vyhovující účet. Jsou poskytovány buď v korunách českých nebo v cizí měně.

Účty	s	cenovými	programy

podnikatelské	eKonto
Pokud klient splní podmínky pro získání Extra nebo Premiových výhod a zároveň k běžnému účtu využívá debetní elektro-
nickou nebo embosovanou platební kartu a přímé bankovnictví, má vybrané položky svého eKonta zlevněné nebo zcela 
zdarma. 

věrnostní	výhody

extra	výhody
Definice podmínek:
•	měsíční	kreditní	obrat	min.	100	tis.	Kč,	nebo
•	měsíční	kreditní	obrat	min.	50	tis.	Kč	a	výše	deposit	+	investic	k	předposlednímu	dni	v	měsíci	min.	200	tis.	Kč.

prémiové	výhody
Definice podmínek:
•	měsíční	kreditní	obrat	min.	300	tisíc	Kč,	nebo
•	výše	deposit	+	investic	k	předposlednímu	dni	v	měsíci	min.	500	tisíc	Kč.

název položky frekvence
podnikatelské ekonto

Ceníková 
cena extra prémium

1. Založení běžného účtu za položku zdarma zdarma zdarma
2. minimální vklad 1 000 Kč
3. Správa běžného účtu měsíčně 165 Kč 50 Kč zdarma
4. Správa běžného účtu ve vedlejší měně, 1. měnová složka měsíčně 29 Kč zdarma zdarma
5. Správa běžného účtu ve vedlejší měně, 2. a 3. měnová složka měsíčně 29 Kč 15 Kč zdarma
6. Správa běžného účtu ve vedlejší měně, 4. a další měnová složka měsíčně 29 Kč 15 Kč 15 Kč
7. Správa debetní elektronické platební karty – maestro, VISa Electron měsíčně 50 Kč zdarma zdarma
8. Správa debetní embosované platební karty – masterCard Standard, VISa Classic měsíčně 80 Kč 50 Kč zdarma
9. Vyhotovení výpisu z účtu za položku zdarma zdarma zdarma
10. Přímé bankovnictví měsíčně 120 Kč 50 Kč zdarma
11. Výběry platební kartou z bankomatů Raiffeisenbank – první dva výběry za položku zdarma zdarma zdarma
12. Výběry platební kartou z bankomatů Raiffeisenbank – třetí a další výběr za položku 9,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč
13. Výběry platební kartou z bankomatů ostatních bank za položku 39,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč
14. Zrušení běžného účtu za položku zdarma zdarma zdarma

15. eKomunikátor – užívání Dávkového certifikátu pro dávkovou komunikaci
měsíčně 

při použití 
certifikátu

150 Kč 50 Kč zdarma
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podnikatelské	eKonto	prémium
Pokud klient splní podmínky pro získání Extra nebo Premiových výhod a zároveň k běžnému účtu využívá debetní elektronickou 
nebo embosovanou platební kartu a přímé bankovnictví, má vybrané položky svého eKonta zlevněné nebo zcela zdarma. 

věrnostní	výhody

extra	výhody
Definice podmínek:
•	měsíční	kreditní	obrat	min.	400	tis.	Kč,	nebo
•	výše	deposit	+	investic	k	předposlednímu	dni	v	měsíci	min.	500	tisíc	Kč.

prémiové	výhody
Definice podmínek:
•	měsíční	kreditní	obrat	min.	800	tisíc	Kč,	nebo
•	výše	deposit	+	investic	k	předposlednímu	dni	v	měsíci	min.	1	milion	Kč.

název položky frekvence
podnikatelské ekonto prémium

Ceníková 
cena extra prémium

1. Založení běžného účtu za položku zdarma zdarma zdarma
2. minimální vklad 1 000 Kč
3. Správa běžného účtu měsíčně 200 Kč 100 Kč zdarma
4. Správa běžného účtu ve vedlejší měně, 1. měnová složka měsíčně 29 Kč zdarma zdarma
5. Správa běžného účtu ve vedlejší měně, 2. a 3. měnová složka měsíčně 29 Kč 15 Kč zdarma
6. Správa běžného účtu ve vedlejší měně, 4. a další měnová složka měsíčně 29 Kč 15 Kč 15 Kč
7. Správa debetní elektronické platební karty – maestro, VISa Electron měsíčně 50 Kč zdarma zdarma
8. Správa debetní embosované platební karty – masterCard Standard, VISa Classic měsíčně 80 Kč 50 Kč zdarma
9. Vyhotovení výpisu z účtu za položku zdarma zdarma zdarma
10. Přímé bankovnictví měsíčně 120 Kč 50 Kč zdarma
11. Výběry platební kartou z bankomatů Raiffeisenbank – první dva výběry za položku zdarma zdarma zdarma
12. Výběry platební kartou z bankomatů Raiffeisenbank – třetí a další výběr za položku 9,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč
13. Výběry platební kartou z bankomatů ostatních bank za položku 39,90 Kč 9,90 Kč 9,90 Kč
14. Zrušení běžného účtu za položku zdarma zdarma zdarma

15. eKomunikátor – užívání Dávkového certifikátu pro dávkovou komunikaci
měsíčně 

při použití 
certifikátu

150 Kč 50 Kč zdarma

16. Transakce zdarma kusů měsíčně 0 10 30
17. Přijaté platby v rámci banky za položku 5 Kč 2 Kč 2 Kč
18. Přijaté platby z jiné banky v ČR za položku 7 Kč 4 Kč 4 Kč
Do transakcí zdarma v rámci věrnostní výhody Extra a Prémium se započítávají: 
odchozí platba vygenerovaná na základě příkazu k inkasu, který zadal příjemce finančních prostředků; odchozí platba vygenerovaná na základě 
zadaného trvalého příkazu k úhradě; odchozí platba vygenerovaná na základě jednorázového platebního příkazu k úhradě; platba SIPO; 
příchozí platba; příchozí platba na základě předem vyslané žádosti o inkaso; odchozí a příchozí platba vygenerovaná na základě trvalé žádosti 
o inkaso nebo inteligentního inkasa.

pro podnikatelské ekonto a podnikatelské ekonto prémium platí:

	 	 Do	příjmové	transakce	se	nezapočítávají	následující	operace:
  příchozí platby z běžných účtů téhož majitele, příchozí platby ze Spořicího účtu téhož majitele, převody z termíno-

vaných 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.

	 	 Do	příjmové	transakce	budou	započítány:
  transakce realizované v jiné než hlavní měně – banka bude provádět přepočet kurzem deviza střed platným k času 

realizace,  operace zrealizované ve sledovaném období tj. od 00:01 hod. posledního kalendářního dne v předchozím 
měsíci do půlnoci dne, který předchází poslednímu kalendářnímu dni v příslušném měsíci 
(z důvodu zaúčtování poplatků a slevy).

	 	 výpočet	měsíčního	kreditního	obratu:
  operace zrealizované od 00:01 hod. posledního kalendářního dne v předchozím měsíci (z důvodu zaúčtování poplatků  

a slev), ve kterém byl na účtu klienta platný cenový program Podnikatelské eKonto Prémium.

	 Jak	budete	informováni	o	výši	příjmu	na	vašem	účtu	eKonto:
  na Vašem účtu je zavedeno pole, ve kterém je zobrazován součet započítávaných příjmových transakcí – aktualizován 

při realizaci transakce, která má vliv na kreditní obraty. umístění: „hlavní stránka“ za „průměrným zůstatkem“.
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transparentní	účet
Transparentní účet je určen pro neziskové organizace.
název položky transparentní účet
1. Založení běžného účtu zdarma
2. Správa běžného účtu v hlavní měně zdarma
3. Správa běžného účtu ve vedlejší měně 29 Kč měsíčně
4. Přímé bankovnictví zdarma
5. Zrušení běžného účtu zdarma
Pozn.: Ostatní ceny za operace v rámci Transparentního účtu se řídí cenami platnými pro účet s cenovým programem Základ.

BalíčKy	služeB

profikonto
Profikonto je univerzální balíček služeb. V balíčku služeb, za který klient platí jeden zvýhodněný poplatek za správu balíčku 
jsou v rámci jedné ceny produkty uvedené v tabulce „Srovnání balíčků služeb“.

pluskonto
Pluskonto je balíček služeb určený pro svobodná povolání. V balíčku služeb, za který klient platí jeden zvýhodněný 
poplatek za správu balíčku, jsou v rámci jedné ceny produkty uvedené v tabulce „Srovnání balíčků služeb“.

Benefitkonto
Benefitkonto je balíček služeb určený pro neziskové organizace. V balíčku služeb, za který klient platí jeden zvýhodněný 
poplatek za správu balíčku, jsou v rámci jedné ceny produkty uvedené v tabulce „Srovnání balíčků služeb“.

Dualkonto
Dualkonto je balíček služeb určený pro společenství vlastníků a bytová družstva. V balíčku služeb, za který klient platí jeden 
zvýhodněný poplatek za správu balíčku, jsou v rámci jedné ceny produkty uvedené v tabulce „Srovnání balíčků služeb“.

srovnání	balíčků	služeb:
název položky profikonto pluskonto benefitkonto dualkonto
1. měsíční poplatek za správu balíčku 250 Kč 250 Kč 170 Kč 250 Kč
2. Zřízení balíčku zdarma zdarma zdarma zdarma
3. minimální počáteční vklad 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
4. minimální zůstatek 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
5. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma
6. Výpisy z běžného účtu – vyhotovení a zaslání poštou do ČR  – měsíční  – měsíční  – měsíční  – měsíční
7. Spořicí účet    
8. Výpisy ze spořicího účtu – vyhotovení a zaslání poštou do ČR    
9. Internetové bankovnictví    
10. Telefonní bankovnictví    
11. gSm bankovnictví    
12. Vydání a správa jedné elektronické nebo embosované platební karty    

Doplňkové	služby	se	slevou	k	balíčkům	služeb:
název položky profikonto pluskonto benefitkonto dualkonto
1. Elektronické bankovnictví gemini/multiCash    
2. majetkové pojištění uNIQa    
3. Raiffeisen – leasing    
4. Platební karta VISa Business/mC Business    

samostatné	Běžné	Účty

Běžný	korunový	účet	a	Běžný	účet	v	cizí	měně
Běžný korunový účet je samostatný účet, ke kterému je možné si dokoupit související produkty za ceny uvedené v Ceníku.
název položky běžný korunový účet běžný účet v cizí měně
1. měsíční poplatek za správu účtu* 200 Kč ekvivalent 200 Kč nebo dle smlouvy*
2. Zřízení účtu zdarma zdarma
3. minimální počáteční vklad 1 000 Kč ekvivalent 1 000 Kč
4. minimální zůstatek 1 000 Kč ekvivalent 1 000 Kč
5. Zrušení účtu zdarma zdarma
* Poplatek za správu účtu je účtován v měně účtu.
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•	speciální	účty

název položky Účet úschovy Účet pro pojišťovací 
zprostředkovatele

evidenční účet pro složení nebo 
zvýšení základního kapitálu

1. Zřízení účtu poplatky se stanovují individuálně poplatky se stanovují individuálně min. 500 Kč*
2. minimální počáteční vklad 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3. minimální zůstatek 0 Kč 0 Kč 0 Kč
4. Správa účtu zdarma zdarma zdarma
5. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma
* Ve specifických případech může být poplatek individuálně navýšen. Poplatek je včetně vystavení 1. potvrzení.

•	vázaný	účet	-	Parametry a podmínky účtu se stanovují individuálně dle smlouvy.

•	spořicí	účty

název položky podnikatelské ekonto plus, 
ekonto flexi podnikatelské efektkonto

1. Založení běžného účtu zdarma zdarma
2. Správa účtu zdarma zdarma
3. Zrušení účtu zdarma zdarma
4. minimální zůstatek/vklad 0 Kč 0 Kč
5. Internetové bankovnictví  
6. Telefonní bankovnictví  
7. gSm bankovnictví  
8. Vydání platební karty  
9. automatický převod nadlimitního zůstatku/Inteligentní spoření zdarma 3 Kč

ostatní	neuvedené	poplatky	
Ostatní poplatky ke spořicímu účtu Podnikatelské eKonto Plus, eKonto Flexi jsou shodné s cenami pro Podnikatelské eKonto. 
Ostatní poplatky ke spořicímu účtu Podnikatelské Efektkonto jsou shodné s cenami pro Běžný korunový účet. 

•	termínované	vklady

název položky Cena položky
1. Zřízení zdarma
2. Správa zdarma
3. Vklad v hotovosti u přepážek zdarma
4. Výběr (neplatí pro předčasný výběr)* zdarma
5. Zasílání poštou nebo předávání výpisu z účtu na přepážce** zdarma
6. Zrušení zdarma
7. Předčasný výběr nebo předčasné zrušení
7.1. Termínovaný vklad v CZK nebo cizí měně 2 % z předčasně vybrané částky, min. 1 000 Kč (ekvivalent v cizí měně)
* Výběr v hotovosti nad 100 000 Kč nebo nad výši tohoto ekvivalentu je klient povinen nahlásit dva pracovní dny před dnem výběru.
** Pouze u termínovaných vkladů vedených na samostatném vkladovém účtu.

•	Depozitní	směnky*

název položky Cena položky
1. Vystavení zdarma
2. Úschova zdarma
3. Inkaso zdarma
4. Vystavení kopie zdarma
* Podmínkou využití depozitní směnky je vedení samostatného běžného účtu nebo balíčku služeb.

•	Finanční	plánování

název položky Cena položky
1. Vytvoření finančního plánu* 2 900 Kč 
* Poplatek je včetně DPH, ve výši dle platných právních předpisů. Daňový doklad je vystaven na požádání klienta. 

7



platební styk, Hotovostní a sMĚnárenské operaCe
•	Bezhotovostní	tuzemský	platební	styk

název položky podnikatelské 
ekonto

podnikatelské 
ekonto 

prémium

běžný 
korunový 

účet

profikonto, 
pluskonto

benefitkonto, 
dualkonto 

1.	 přijatá	platba
1.1. Z Raiffeisenbank 5 Kč 5 Kč*  5 Kč  4 Kč 2 Kč
1.2. Z jiné banky v ČR 7 Kč 7 Kč* 7 Kč  6 Kč 3 Kč
1.3. Přijatá platba v Kč z jiné české banky připsaná 

na cizoměnový účet klienta   150 Kč 150 Kč 150 Kč

2.	 převod	ve	prospěch	korunového	účtu
2.1.	 vedeného	v	raiffeisenbank	a.s.
2.1.1. Prostřednictvím gSm bankovnictví 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč
2.1.2. Prostřednictvím Internetového bankovnictví 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč
2.1.3. Prostřednictvím Telefonního bankovnictví 14 Kč 14 Kč 14 Kč 14 Kč 14 Kč
2.1.4. Prostřednictvím gemini/multiCash   6 Kč 6 Kč 6 Kč
2.1.5. Prostřednictvím eKomunikátoru 4 Kč 4 Kč   
2.1.6. Platební příkaz iniciovaný prostřednictvím 

SWIFT mT101   25 Kč 25 Kč 25 Kč

2.1.7.  Papírový platební příkaz podaný přes přepážku 
se splatností následující den na formuláři 
Raiffeisenbank a.s./na jiném formuláři**

44 Kč 44 Kč 48 Kč/78 Kč 45 Kč/75 Kč 40 Kč/70 Kč

2.1.8. Papírový platební příkaz podaný přes přepážku 
se splatností v den podání nebo s neuvedenou 
splatností  na formuláři Raiffeisenbank a.s./na 
jiném formuláři**

44 Kč 44 Kč 80 Kč/110 Kč 80 Kč/110 Kč 80 Kč/110 Kč

2.1.9. Papírový platební příkaz podaný přes sběrný 
box na formuláři Raiffeisenbank a.s /na jiném 
formuláři**

44 Kč 44 Kč 44 Kč/74 Kč 44 Kč/74 Kč 44 Kč/74 Kč

2.2.	 vedeného	v	jiné	bance	v	čr
2.2.1. Prostřednictvím gSm bankovnictví 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč
2.2.2. Prostřednictvím Internetového bankovnictví 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč
2.2.3. Prostřednictvím Telefonního bankovnictví 16 Kč 16 Kč 16 Kč 16 Kč 16 Kč
2.2.4. Prostřednictvím gemini/multiCash   7 Kč 7 Kč 7 Kč
2.2.5. Prostřednictvím eKomunikátoru 6 Kč 6 Kč   
2.2.6. Platební příkaz iniciovaný prostřednictvím SWIFT 

mT101   35 Kč 35 Kč 35 Kč

2.2.7. Papírový platební příkaz podaný přes přepážku 
se splatností následující den na formuláři 
Raiffeisenbank a.s./na jiném formuláři**

46 Kč 46 Kč 50 Kč/80 Kč 55 Kč/85 Kč 45 Kč/75 Kč

2.2.8. Papírový platební příkaz podaný přes přepážku 
se splatností v den podání nebo s neuvedenou 
splatností  na formuláři Raiffeisenbank a.s./na 
jiném  formuláři**

46 Kč 46 Kč 80 Kč/110 Kč 80 Kč/110 Kč 80 Kč/110 Kč

2.2.9. Papírový platební příkaz podaný přes sběrný 
box na formuláři Raiffeisenbank a.s /na jiném 
formuláři**

46 Kč 46 Kč 44 Kč/74 Kč 44 Kč/74 Kč 44 Kč/74 Kč

2.3.	 expresní	platba
2.3.1. Platba prostřednictvím Internetového 

bankovnictví
31 Kč 31 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč

2.3.2. Platba prostřednictvím Telefonního bankovnictví 41 Kč 41 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč
2.3.3. Platba prostřednictvím gemini/multiCash   40 Kč 40 Kč 40 Kč
2.3.4. Papírový platební příkaz podaný přes sběrný 

box na formuláři Raiffeisenbank a.s /na jiném 
formuláři**

71 Kč 71 Kč 210 Kč/240 Kč 210 Kč/240 Kč 210 Kč/240 Kč

3.	 trvalý	platební	příkaz
3.1. Zřízení prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
3.2. Zřízení prostřednictvím gSm bankovnictví   zdarma zdarma zdarma
3.3. Zřízení prostřednictvím gemini/multiCash   zdarma zdarma zdarma
3.4. Zřízení prostřednictvím Telefonního bankovnictví 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč
3.5. Zřízení na přepážce 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 
3.6. Změna/zrušení na přepážce 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 
3.7. Změna/zrušení prostřednictvím Internetového 

bankovnictví
zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

3.8. Změna/zrušení prostřednictvím gSm bankovnictví   /zdarma /zdarma /zdarma
3.9. Změna/zrušení prostřednictvím Telefonního 

bankovnictví
10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč

3.10. Změna/zrušení prostřednictvím gemini   zdarma zdarma zdarma
3.11. Platba vygenerovaná trvalým platebním 

příkazem v rámci Raiffeisenbank a.s. 
6 Kč*** 6 Kč*** 9 Kč 9 Kč 9 Kč
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název položky podnikatelské 
ekonto

podnikatelské 
ekonto 

prémium

běžný 
korunový 

účet

profikonto, 
pluskonto

benefitkonto, 
dualkonto 

3.12. Platba vygenerovaná trvalým platebním 
příkazem do jiné banky v ČR. 

8 Kč**** 8 Kč**** 9 Kč 9 Kč 9 Kč

4.	 souhlas	s	inkasem
4.1. Zřízení prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
4.2. Zřízení prostřednictvím Telefonního bankovnictví 10 Kč 10 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč
4.3. Zřízení na přepážce 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč
4.4. Změna/zrušení prostřednictvím Internetového 

bankovnictví
zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

4.5. Změna/zrušení na přepážce 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč
4.6. Změna/zrušení prostřednictvím Telefonního 

bankovnictví
10 Kč 10 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč

4.7. trvalý	příkaz	k	inkasu
4.7.1. Zřízení prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma zdarma   
4.7.2. Zřízení prostřednictvím Telefonního bankovnictví 10 Kč 10 Kč   
4.7.3. Zřízení na přepážce 40 Kč 40 Kč   
4.7.4. Změna/zrušení prostřednictvím Internetového 

bankovnictví
zdarma zdarma   

4.7.5. Změna/zrušení prostřednictvím Telefonního 
bankovnictví

10 Kč 10 Kč   

4.7.6. Změna/zrušení na přepážce 40 Kč 40 Kč   
4.8. Inkaso – odchozí platba v rámci Raiffeisenbank a.s. 3 Kč 3 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč
4.9. Inkaso – odchozí platba do jiné banky v ČR 5 Kč 5 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč
4.10. Inkaso – přijatá platba na základě předchozího 

příkazu k inkasu v rámci Raiffeisenbank a.s.
3 Kč 3 Kč 5 Kč 4 Kč 2 Kč

4.11. Inkaso – přijatá platba na základě předchozího 
příkazu k inkasu z jiné banky v ČR

5 Kč 5 Kč 7 Kč 6 Kč 3 Kč

5.	 inteligentní	inkaso
5.1. Zřízení prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma zdarma   
5.2. Zřízení prostřednictvím Telefonního bankovnictví 10 Kč 10 Kč   
5.3. Zřízení na přepážce 40 Kč 40 Kč   
5.4. Změna/zrušení prostřednictvím Internetového 

bankovnictví
zdarma zdarma   

5.5. Změna/zrušení prostřednictvím Telefonního 
bankovnictví

10 Kč 10 Kč   

5.6. Změna/zrušení na přepážce 40 Kč 40 Kč   
5.7. Inkaso – odchozí platba v rámci Raiffeisenbank a.s. 3 Kč 3 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč
5.8. Inkaso – odchozí platba do jiné banky v ČR 5 Kč 5 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč
5.9. Inkaso – přijatá platba na základě předchozího 

příkazu k inkasu v rámci Raiffeisenbank a.s.
3 Kč 3 Kč 5 Kč 4 Kč 2 Kč

5.10. Inkaso – přijatá platba na základě předchozího 
příkazu k inkasu z jiné banky v ČR

5 Kč 5 Kč 7 Kč 6 Kč 3 Kč

6.	 sipo
6.1. Zřízení prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
6.2. Zřízení prostřednictvím Telefonního bankovnictví 10 Kč 10 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč
6.3. Zřízení na přepážce 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč
6.4. Změna/zrušení na přepážce 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč
6.5. Změna/zrušení prostřednictvím Internetového 

bankovnictví
zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

6.6. Změna/zrušení prostřednictvím Telefonního 
bankovnictví

10 Kč 10 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč

6.7. Platby SIPO 8 Kč 8 Kč 9 Kč 9 Kč 9 Kč
7.	 příkaz	k	úhradě	na	adresu
7.1. Částka do 200 Kč včetně 70 Kč 70 Kč   
7.2. Částka od 201 do 1 000 Kč včetně 80 Kč 80 Kč   
7.3. Částka od 1 001 do 5 000 Kč včetně 90 Kč 90 Kč   
7.4. Částka od 5 001 do 50 000 Kč včetně 100 Kč 100 Kč   
7.5. Příplatek za každých dalších započatých 10 000 Kč 50 Kč 50 Kč   
7.6. Příplatek za výplatu do vlastních rukou 50 Kč 50 Kč   
7.7. Příplatek za výplatu k určitému dni 50 Kč 50 Kč   
8.	 ostatní
8.1. Neoprávněná oprava/reklamace přijatých  

a odeslaných plateb v Kč
100	Kč	+	

skutečné náklady
100	Kč	+	

skutečné náklady
100	Kč	+	

skutečné náklady
100	Kč	+	

skutečné náklady
100	Kč	+	

skutečné náklady
8.3. automatický převod nadlimitního zůstatku 

(sweeping)  
individuálně 
dle smlouvy

individuálně 
dle smlouvy

individuálně 
dle smlouvy

* Zvýhodněné ceny, nebo nulové poplatky po splnění podmínek Věrnostních výhod, viz. tabulka na straně 6. 
** Jiným formulářem se rozumí například formulář z jiné banky, jiného peněžního ústavu, pošty nebo vlastní.
*** V případě, že je datum první platby odlišné od data druhé platby, je první platba poplatkována podle sekce 2.1.7.
**** V případě, že je datum první platby odlišné od data druhé platby, je první platba poplatkována podle sekce 2.2.7.
Pozn.: Platební příkaz zadaný pracovníkem pobočky do Klientského systému je zpoplatněn jako papírový platební příkaz podaný přes přepážku. 
 Odchozí platby a přijaté platby na termínované vklady jsou zdarma.
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•	Bezhotovostní	zahraniční	platební	styk

název položky
podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto 

prémium 

samostatný 
běžný účet 

profikonto, pluskonto, 
benefitkonto, 

dualkonto
1.	 přijaté	platby	ze	zahraničí	v	cizí	měně	nebo	v	Kč,	přijaté	platby	v	rámci	čr	v	cizí	měně

1.1. Přijatá platba s typem poplatku BEN, SHa*
1 % z částky, min. 300 Kč, 

max. 1 200 Kč
1 % z částky, min. 500 Kč,  

max. 1 200 Kč
1 % z částky, min. 300 Kč,  

max. 1 200 Kč
1.2. Přijatá platba s typem poplatku OuR* zdarma zdarma zdarma
1.3. Přijatá Europlatba** 200 Kč 200 Kč 200 Kč
1.4. Přijatá platba v Kč z Tatrabanky a.s.  zdarma zdarma
1.5. Neuhrazené poplatky zahraniční bankou (v případě 

příchozí OuR platby)  v plné výši v plné výši

1.6. Příplatek za urgentní zpracování přijaté platby v cizí 
měně nebo v Kč ze zahraničí anebo v cizí měně z jiné 
banky v ČR

zdarma zdarma zdarma

2.	 přijaté	platby	v	rámci	raiffeisenbank	a.s.
2.1. Přijatá vnitrobankovní cizoměnová platba v rámci 

Raiffeisenbank a.s. (mimo plateb v bodě 2.2.)
zdarma zdarma zdarma

2.2. Přijatá vnitrobankovní cizoměnová platba bez 
konverze mezi účty s cenovými programy v rámci 
Raiffeisenbank a.s.

2 Kč/5 Kč/2 Kč  

3.	 odeslané	platby	do	zahraničí	v	cizí	měně	nebo	v	Kč,	odeslané	platby	v	rámci	čr	v	cizí	měně	nebo	v	Kč	z	cizoměnového	účtu

3.1. Odeslaná platba s typem poplatku OuR, SHa*
1 % z částky, min. 500 Kč  

max. 1 500 Kč
1 % z částky, min. 500 Kč  

max. 1 500 Kč
1 % z částky, min. 500 Kč  

max. 1 500 Kč

3.2. Odeslaná platba s typem poplatku OuR v rámci zemí EHP  
a v měnách EHP (EEa OuR****)

1 % z částky, min. 500 Kč, 
max. 1 500 Kč

+	450	Kč	zaručený	OUR	
poplatek

1 % z částky, min. 500 Kč, 
max. 1 500 Kč

+	450	Kč	zaručený	OUR	
poplatek

1 % z částky, min. 500 Kč, 
max. 1 500 Kč

+	450	Kč	zaručený	OUR	
poplatek

3.3. Odeslaná platba v Kč z cizoměnového účtu ve prospěch 
korunového účtu u jiné banky v ČR 

150 Kč 500 Kč 500 Kč

3.4. Odeslaná Europlatba** 220 Kč 220 Kč 220 Kč
3.5. Odeslaná platba v EuR do Tatrabanky a.s., s typem poplatku 

SHa  50 Kč 50 Kč 

3.6. Odeslaná platba v EuR do Tatrabanky a.s., s typem poplatku 
OuR (EEa OuR****) 

50	Kč	+	450	Kč	
zaručený OuR poplatek

50	Kč	+	450	Kč	
zaručený OuR poplatek

3.7. Příplatek za urgentní zpracování odeslané platby v EuR 
a uSD do zahraničí nebo do jiné banky v ČR

1 500 Kč  

4.	 odeslané	platby	v	rámci	raiffeisenbank	a.s.
4.1. Odeslaná vnitrobankovní cizoměnová platba s konverzí/

bez konverze v rámci Raiffeisenbank a.s.  
(mimo plateb v bodě 4.2. a 4.3.)

150 Kč 150 Kč 150 Kč

4.2. Odeslaná vnitrobankovní cizoměnová platba bez 
konverze mezi účty s cenovými programy v rámci 
Raiffeisenbank a.s.

2 Kč/5 Kč/2 Kč  

4.3. Odeslaná platba s konverzí v rámci jednoho účtu  
s cenovým programem

zdarma  

4. 4. Odeslaná platba v rámci Raiffeisenbank a.s. určená  
k nákupu podílových fondů Raiffeisen ve prospěch 
globálního účtu 

zdarma zdarma zdarma

5.	 reklamace

5.1. žádost o změnu nebo šetření zadané platební instrukce
500 Kč 

+	skutečné	náklady
500 Kč 

+	skutečné	náklady
500 Kč 

+	skutečné	náklady

5.2. Reklamace vzniklá z požadavku cizí banky
500 Kč 

+	skutečné	náklady
500 Kč 

+	skutečné	náklady
500 Kč 

+	skutečné	náklady
6.	 vrácení/zrušení/oprava	platební	transakce
6.1. Vrácení platby ze zahraničí 300 Kč 300 Kč 300 Kč

6.2. žádost o zrušení nebo vrácení zadané platby
1 500 Kč 

+	skutečné	náklady
1 500 Kč 

+	skutečné	náklady
1 500 Kč 

+	skutečné	náklady

7.	 poplatky	jiných	bank
v plné výši (mimo poplatku 
uvedeného v bodě 1.5.)

v plné výši v plné výši

8.	 Zúčtování	účetní	položky zdarma zdarma zdarma
9.	 provedení	platby	po	cut-off	time***		

(pouze	po	předchozí	dohodě	s	bankou)  1 500 Kč 1 500 Kč

10.	 urgentní	platba	odeslaná	–	zkrácení	valuty		
(pouze	po	předchozí	dohodě	s	bankou)  1 500 Kč 1 500 Kč

11.	 příplatek	za	papírový	platební	příkaz 300 Kč 300 Kč 300 Kč
12.	 non-stp	poplatek	za	manuální	zásah	do	

nedostatečně/chybně	vyplněného	platebního	příkazu
300 Kč 300 Kč 300 Kč 
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* Poplatky dle dispozice v zahraniční platbě:
SHa – příkazce hradí poplatky své banky, příjemce hradí poplatky své banky a případně i poplatky dalších zprostředkujících bank.
BEN – příjemce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příkazce, případně i poplatky dalších zprostředkujících bank. 
OuR – příkazce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příjemce, případně i poplatky dalších zprostředkujících bank.  

Výlohy ostatních bank závisí na poplatcích zprostředkujících bank a banky příjemce.
**  Platba podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 924/2009 ve znění pozdějších předpisů o přeshraničních platbách v eurech do 

výše 50 000 EuR v rámci zemí EHP s platným, správně zadaným identifikačním kódem banky (BIC), číslem účtu příjemce v podobě IBaN, 
variantou poplatku SHa a bez zvláštních požadavků na zpracování.

*** Cut-off time je mezní čas pro zadání platby, aby mohl den předání příkazu bance odpovídat dni splatnosti příkazu.
**** V případě platby do výše ekvivalentu 50 000 EuR v měnách EHP do zemí EHP s typem poplatku OuR je vždy naúčtován zaručený EEa OuR 

poplatek ve stejné výši zároveň s poplatkem za zpracování platby. Klientovi není poplatek účtován dodatečně.
Pozn.: V případě, že měna platby je EuR a oba účty (plátce i příjemce) jsou v EuR a jsou vedeny v tzv. Network bance, pak je poplatek za 

zpracování zahraničních plateb nižší o 20 % z klientova poplatku. Platí pro Běžný korunový účet, Profikonto, Pluskonto, Benefitkonto, 
Dualkonto.

•	Hotovostní	(pokladní)	operace	

název položky
podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto 

prémium
samostatné běžné účty profikonto, pluskonto, 

benefitkonto, dualkonto

1.	 vklad	hotovosti	u	přepážek	na	korunový	účet
1.1. – do 500 000 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč

1.2. – nad 500 000 Kč
10	Kč	+	0,15	%	z	celkové	vložené	

částky za den na jeden účet
10	Kč	+	0,15	%	z	celkové	vložené	

částky za den na jeden účet
10	Kč	+	0,15	%	z	celkové	vložené	

částky za den na jeden účet
1.3. Vklad hotovosti na účet vedený 

v Raiffeisenbank a.s. realizovaný 
třetí osobou (vkladatel není 
majitel ani disponent účtu, v jehož 
prospěch je hotovost vkládána; 
vklad se speciální instrukcí)  
do 500 000 Kč

65 Kč 65 Kč 65 Kč

1.4. Vklad hotovosti na účet vedený 
v Raiffeisenbank a.s. realizovaný 
třetí osobou (vkladatel není 
majitel ani disponent účtu, v jehož 
prospěch je hotovost vkládána; 
vklad se speciální instrukcí)  
nad 500 000 Kč

65	Kč	+	0,15	%	
z vložené částky

65	Kč	+	0,15	%	
z vložené částky

65	Kč	+	0,15	%	
z vložené částky

2.	 vklad	hotovosti	u	přepážek	na	cizoměnový	účet

2.1. – do výše ekvivalentu  
500 000 Kč 

10 Kč

1 EuR/ 2 uSD/ 1 gBP/ 2 CHF/ 
 2 auD/ 9 DKK/ 10 NOK/  

12 SEK/ 2 NZD/ 9 HRK/ 5 PlN/  
2 CaD/ 200 JPy/ 300 HuF/  
v jiné měně ekvivalent 30 Kč



2.2. – nad výši ekvivalentu  
500 000 Kč

10	Kč	+	0,15%	z	celkové	vložené	
částky za den na jeden účet

1 EuR/ 2 uSD/ 1 gBP/ 2 CHF/  
2 auD/ 9 DKK/ 10 NOK/  

12 SEK/ 2 NZD/ 9 HRK/ 5 PlN/ 
2 CaD/ 200 JPy/ 300 HuF/  
v	jiné	měně	ekvivalent	30	Kč	+	

0,15 % z celkové vložené částky 
za den na jeden účet



3.	 vklad	eur	mincí	(pouze	
v	nominále	1	a	2	eur)	ve	
prospěch	účtu	vedeného		
u	raiffeisenbank	a.s.

10 % z objemu vkládané částky

4.	 výběr	hotovosti	u	přepážek	z	korunového	účtu*
4.1. – do 500 000 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč

4.2. – nad 500 000 Kč

60	Kč	+	0,15	%	z	celkové	vybrané	
částky za den z jednoho účtu 

(poplatek lze požadovat již při 
nahlášení výběru)

60	Kč	+	0,15	%	z	celkové	vybrané	
částky za den z jednoho účtu 

(poplatek lze požadovat již při 
nahlášení výběru)

60	Kč	+	0,15	%	z	celkové	vybrané	
částky za den z jednoho účtu 

(poplatek lze požadovat již při 
nahlášení výběru)

5.	 výběr	hotovosti	u	přepážek	z	cizoměnového	účtu*

5.1. – do výše ekvivalentu  
500 000 Kč

60 Kč

2 EuR/ 3 uSD/ 2 gBP/ 3 CHF/  
4 auD/ 18 DKK/ 20 NOK/  
24 SEK/ 5 NZD/ 18 HRK/  
10 PlN/ 3 CaD/ 300 JPy/  

700 HuF/ v jiné měně ekvivalent 
60 Kč
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název položky
podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto 

prémium
samostatné běžné účty profikonto, pluskonto, 

benefitkonto, dualkonto

5.2. – nad výši ekvivalentu  
500 000 Kč

60	Kč	+	0,15	%	z	celkové	vybrané	
částky za den z jednoho účtu 

(poplatek lze požadovat již při 
nahlášení výběru)

2 EuR/ 3 uSD/ 2 gBP/ 3 CHF/  
4 auD/ 18 DKK/ 20 NOK/  

24 SEK/ 5 NZD/ 18 HRK/ 10 PlN/ 
3 CaD/ 300 JPy/ 700 HuF/  v jiné 

měně	ekvivalent	60	Kč	+	0,15	%	 
z celkové vybrané částky za den 

z jednoho účtu (poplatek lze 
požadovat již při nahlášení výběru)



6.	 Zúčtování	účetní	položky zdarma zdarma zdarma
7.	 Konverze	měn	při	vkladu		

a	výběru	hotovosti	(měna	účtu	
není	totožná	s	měnou	operace)

1 %, min. 50 Kč, max. 2 500 Kč

* Výběr hotovosti nad 100 000 Kč nebo nad výši tohoto ekvivalentu je klient povinen nahlásit dva pracovní dny před dnem výběru.

•	směnárenská	činnost,	operace	s	mincemi	a	bankovkami

název položky Cena položky
1.	 nákup	a	prodej	valut
1.1. Nákup valut – pouze bankovky 2 %, min. 50 Kč, max. 2 500 Kč
1.2. Nákup valut – EuR mincí (jen hodnoty 1 a 2 EuR) 10 % z hodnoty odkupované částky
1.3. Prodej valut – pouze bankovky 2 %, min. 50 Kč, max. 2 500 Kč
1.4. Hotovostní konverze valut – pouze bankovky 5 % z hodnoty částky
2.	 operace	s	mincemi	a	bankovkami
2.1. Odvod hotovosti dle smlouvy
2.2. Nákup bankovek v prekluzi 10 % z hodnoty odkupované částky, min. 50 Kč
2.3. Vyměření náhrady za poškozená platidla v Kč (poškozená platidla v cizí měně banka 

nenakupuje)
10 % z hodnoty odkupované částky

2.4. Výměna Kč bankovek za mince a bankovky nižších i vyšších denominací (nutnost 
ohlášení výměny 2 pracovní dny předem, ohlášení může být požadováno písemně)

1,5 % z celkové částky, min. 100 Kč, 
max. 2 000 Kč  

(poplatek lze požadovat při ohlášení výměny)
2.5. Zpracování tříděných mincí v Kč (nutnost ohlášení požadavku 2 pracovní dny předem, 

ohlášení může být požadováno písemně)
za každých započatých 100 ks mincí 20 Kč

2.6. Zpracování netříděných mincí v Kč (nutnost ohlášení požadavku 2 pracovní dny předem, 
ohlášení může být požadováno písemně)

za každých započatých 100 ks mincí 100 Kč

2.7. Rezervace disponibilní zásoby bankovek 1 % měsíčně z rezervované částky
2.8. Rezervace disponibilní zásoby mincí 2 % měsíčně z rezervované částky
3.	 Zpracování	hotovosti	bezpečnostní	agenturou	a	odvod	hotovosti	uzavřeným	obalem
	 Pozn.: Poplatky se stanovují individuálně dle smlouvy.
3.1. Nedodržení podmínek smlouvy o vkladu hotovosti v uzavřeném obalu při vkladu 

hotovosti do 1 mil. Kč
500 Kč

3.2. Nedodržení podmínek smlouvy o vkladu hotovosti v uzavřeném obalu při vkladu 
hotovosti nad 1 mil. Kč

700 Kč

4.	 Hlášení	výběru	nadměrné	hotovosti
4.1. Hlášení výběru hotovosti zdarma
4.2. Nevyzvednutí nebo zrušení ohlášeného výběru hotovosti ve sjednaný den, včetně 

změny termínu
1 % z ohlášené částky, min. 500 Kč

4.3. Částečné vyzvednutí ohlášeného výběru hotovosti 1 % z nevyzvednuté částky

•	ostatní	operace

název položky Cena položky
1.	 poplatek	za	nestandardní	zpracování	transakcí 1 000 Kč
2.	 vklad	hotovosti	v	Kč	u	přepážek	–	příležitostní	klienti
2.1. – ve prospěch účtu vedeného u RSTS a.s. 100 Kč
2.2. – ve prospěch účtu vedeného u jiného peněžního ústavu 2 % z vložené částky, min. 100 Kč
3.	 vydání	knížky	s	výběrními	doklady	k	účtu	klienta*
3.1. – 10 kusů 50 Kč za knížku
3.2. – 20 kusů 100 Kč za knížku
4.	 Dohoda	o	provádění	příkazů		

k	převodu	prostřednictvím	mt101
1 000 Kč

* Tato služba se účtuje pouze k samostatným běžným účtům a balíčkům služeb a je poskytována pouze na vybraných pobočkách.
 Poplatek je včetně DPH, ve výši dle platných právních předpisů.
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platební karty
•	Debetní	karty

název položky
samostatné
 běžné účty,  

balíčky služeb

podnikatelské 
ekonto,

podnikatelské 
ekonto prémium

1.	 vydání	karty	k	účtu
1.1. Elektronická karta VISa (Business) Electron, maestro zdarma zdarma
1.2. Embosovaná karta VISa Classic, mC Standard zdarma zdarma
1.3. Embosovaná karta VISa Business, mC Business zdarma zdarma
1.4. Embosovaná karta VISa (Business) gold, mC gold zdarma zdarma
2.	 správa	karty
2.1. Elektronická karta VISa Electron, maestro 30 Kč měsíčně 50/0/0 Kč měsíčně1) 
2.2. Embosovaná karta VISa Classic, mC Standard 65 Kč měsíčně 80/50/0 Kč měsíčně1) 
2.3. Embosovaná karta VISa Business, mC Business 270 Kč měsíčně 270 Kč měsíčně
2.4. Embosovaná karta VISa gold, mC gold 345 Kč měsíčně 345 Kč měsíčně
2.5. masterCard Internetcard  15 Kč měsíčně 
1) Ceníková cena/ Extra/ Prémium
3.	 Doplňkové	služby*
3.1. Cestovní pojištění pro držitele a rodinu ke kartám VISa Classic, mC Standard, VISa  

(Business) Electron, maestro
50 Kč měsíčně 50 Kč měsíčně

3.2. Cestovní pojištění pro držitele a rodinu ke kartám Business, gold zdarma zdarma
3.3. Členství v programech IaPa a Priority Pass 1) 900 Kč ročně 
3.4. Návštěva VIP salonku v rámci programu Priority Pass 27 uSD2)/osoba 
3.5. ZÁKlaD: Základní pojištění zneužití karty v případě ztráty nebo odcizení pro karty typu 

gold/Business
zdarma zdarma

3.6. ZÁKlaD: Základní pojištění zneužití karty v případě ztráty nebo odcizení pro ostatní karty 
mimo karty typu gold/Business

15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně

3.7. PluS: Volitelné pojištění zneužití karty v případě ztráty/odcizení s limitem 100 000 Kč, 
zneužití dat na internetu, pojištění ztráty/odcizení klíčů/dokladů/mobilního telefonu a pojištění 
nuceného výběru/loupežného přepadení před bankomatem s limity 4 000/5 000/4 000 Kč

69 Kč měsíčně 69 Kč měsíčně

1) Pouze pro karty gold. 
2) Poplatek se konvertuje do měny účtu, k němuž je karta vydána. K částce je připočtena DPH, ve výši dle platných právních předpisů.
4.	 transakce	kartou
4.1. Platba kartou u obchodníka v ČR nebo v zahraničí zdarma zdarma
4.2. Výběry hotovosti kartou
4.2.1. První dva výběry z bankomatu Raiffeisenbank a.s. zúčtované v kalendářním měsíci zdarma zdarma
4.2.2. Třetí a další výběr z bankomatu Raiffeisenbank a.s. zúčtovaný v kalendářním měsíci 19,90 Kč 9,90 Kč
4.2.3. Výběry hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR 39,90 Kč 39,90/9,901) Kč

4.2.4. Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí
100	Kč	+	0,5	%	 

z vybírané částky
100	Kč	+	0,5	%	 

z vybírané částky

4.2.5. Výběr hotovosti kartou na přepážce banky/směnárny (manual Cash advance)
150	Kč	+	0,5	%	 

z vybírané částky
150	Kč	+	0,5	%	 

z vybírané částky
1) Při splnění podmínek kreditních obratů.
5.	 ostatní	služby
5.1. Blokace karty
5.1.1. Trvalá blokace elektronické karty z důvodu ztráty/odcizení karty zdarma zdarma
5.1.2. Trvalá blokace embosované karty z důvodu ztráty/odcizení karty zdarma zdarma
5.1.3. Krátkodobá blokace karty (včetně odblokování karty) – platí pro online transakce zdarma zdarma
5.1.4. Blokace karty z titulu exekuce zdarma zdarma
5.1.5. Blokace/odblokování karty pro internetové transakce zdarma zdarma
5.2. Expresní vydání karty nebo PIN

5.2.1. Expresní vydání karty (vč.PIN ke kartě) s osobním převzetím na pobočce

2 000 Kč/1. karta  
(vč.PIN), 2. a další 

karty (vč.PIN) v rámci 
zásilky 1 000 Kč/

karta (vč.PIN)1)

2 000 Kč/1. karta  
(vč.PIN), 2. a další karty 

(vč.PIN) 
v rámci zásilky 

1 000 Kč/karta (vč.PIN)2)

5.2.2. Expresní vydání znovuvygenerovaného PIN
1 000 Kč/1. PIN,  

2. a další PIN v rámci 
zásilky 500 Kč/PIN

1 000 Kč/1. PIN,  
2. a další PIN v rámci 
zásilky 500 Kč/PIN

5.3. Zaslání karty nebo PIN
5.3.1. Přeposlání karty včetně doplňkového materiálu na adresu v ČR doporučenou poštou do 

vlastních rukou. u expresní karty je využita kurýrní služba  
200 Kč/zásilka  

+	náklady	na	doručení
200 Kč/zásilka  

+	náklady	na	doručení

5.3.2. Zaslání karty včetně doplňkového materiálu do zahraničí kurýrní službou
200 Kč/zásilka  

+	náklady	na	doručení
200 Kč/zásilka  

+	náklady	na	doručení
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název položky
samostatné
 běžné účty,  

balíčky služeb

podnikatelské 
ekonto,

podnikatelské 
ekonto prémium

5.3.3. Přeposlání PIN doporučeně na adresu v ČR. u expresně vydaného PIN je využita 
kurýrní služba

200 Kč/zásilka  
+	náklady	na	doručení

200 Kč/zásilka  
+	náklady	na	doručení

5.3.4. Zaslání PIN do zahraničí kurýrní službou 
200 Kč/zásilka  

+	náklady	na	doručení
200 Kč/zásilka  

+	náklady	na	doručení
5.3.5. Přeposlání karty nebo PIN na jinou pobočku (pokud již byla doručena na původně 

požadovanou pobočku)
200 Kč/zásilka  

+	náklady	na	doručení
200 Kč/zásilka  

+	náklady	na	doručení
5.4. Znovuvygenerování PIN ke kartě 250 Kč 250 Kč
5.5. Vydání náhradní karty v ČR 250 Kč 250 Kč
5.6. Vydání nové karty a PIN po blokaci z důvodu ztráty či odcizení 500 Kč 500 Kč
5.7. Znovuvygenerování údajů o masterCard InternetCard  250 Kč
5.8. žádost o změnu limitů karty 50 Kč 50 Kč
5.9. Změna limitů masterCard InternetCard  zdarma
5.10. Emergency servis (při ztrátě/odcizení embosované karty3) v zahraničí)
5.10.1. Vydání náhradní hotovosti v zahraničí – Emergency Cash 3 000 Kč 3 000 Kč

5.10.2. Vydání náhradní karty v zahraničí – Emergency Card
2	000	Kč	+	náklady	na	
doručení do zahraničí

2	000	Kč	+	náklady	na	
doručení do zahraničí

5.11. Připojení druhého běžného účtu k zúčtování cizoměnových transakcí zdarma 
5.12. Vrácení zadržené karty bankomatem Raiffeisenbank a.s. na vyžádání klienta4) 1 000 Kč 1 000 Kč
1) Do 2 pracovních dnů.
2) Do 3 pracovních dnů.
3) Pouze pro karty VISa gold, VISa Business, mC Standard, mC gold, mC Business.
4) Karta je vrácena pouze v případě, že nebyl shledán ze strany banky důvod k zadržení karty.
6.	 sms	servis
6.1. Zřízení služby zdarma 

6.2. Potvrzení transakce SmS zprávou 4 Kč za zprávu
viz Ceník – kapitola 
Přímé bankovnictví

6.3. Potvrzení transakce SmS zprávou ke kartám gold a Business zdarma 
7.	 Zamykání	karet	(vč.	mastercard	internetcard)
7.1. aktivace služby u nově vydávané platební karty  zdarma
7.2. aktivace/deaktivace/změna nastavení služby u již vydaných karet prostřednictvím 

Internetového bankovnictví a gSm bankovnictví
 50 Kč

7.3. aktivace/deaktivace/změna nastavení služby u již vydaných karet prostřednictvím 
Telefonního bankovnictví/pobočky 

 60 Kč/90 Kč

7.4. Odemknutí karty prostřednictvím Internetového bankovnictví a gSm bankovnictví  3,90 Kč
7.5. Odemknutí karty prostřednictvím Telefonního bankovnictví/pobočky  13,90 Kč/43,90 Kč
7.6. Zamknutí karty prostřednictvím Internetového bankovnictví a gSm bankovnictví  
7.7. Zamknutí karty prostřednictvím Telefonního bankovnictví  10 Kč
7.8. Zamknutí karty na pobočce  40 Kč
7.9. Zjištění stavu karty (zamčená/odemčená)  zdarma
* Poplatek je účtován v případě, že sjednaná varianta pojištění trvá alespoň jeden den v měsíci.
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pŘíMé bankovniCtví
•	služby	přímého	bankovnictví

název položky

podnikatelské 
ekonto, 

podnikatelské 
ekonto 

prémium

běžný účet profikonto pluskonto benefitkonto dualkonto

1. Zřízení služby zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
2. Správa služby 120 Kč* 160 Kč zdarma zdarma zdarma zdarma
3. Zrušení služby zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
4. aktivace druhého a dalšího 

gSm Bankovnictví/po blokaci/ 
po zrušení

50 Kč za účet zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

5. Změna nastavení gSm 
Bankovnictví

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

6. Využití Telefonního bankovnictví 10 Kč za každou operaci telefonního bankéře**
* Cena služby při nesplnění Věrnostních výhod. Poplatky za správu služby při plnění Věrnostních výhod jsou popsány v první kapitole Ceníku. 
** Ceny v kapitole Bezhotovostní tuzemský platební styk jsou včetně tohoto poplatku.

•	Bezpečnostní	prvky

mobilní Elektronický klíč

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium

1. Přístup k účtu (včetně zaslání autentizačních a certifikačních SmS) zdarma
2. Změna nastavení služby 50 Kč za účet
3. aktivace po blokaci/po zrušení 50 Kč za účet
4. Znovuvygenerování I-PIN a T-PIN 100 Kč
5. Znovuvygenerování B-PuK* 100 Kč
* Pouze starší SIm od T-mobile.

Osobní Elektronický klíč

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium

1. Přístup k účtu 89 Kč měsíčně za účet
2. První vydání Osobního Elektoronického klíče zdarma
3. Výměna blokovaného, vydání druhého a dalšího po blokaci/ztrátě/zrušení 200 Kč
4. Ztráta, zcizení, poškození Osobního Elektronického klíče 600 Kč
5. Odblokování po špatně zadaném PINu (3x) 200 Kč
6. Blokace Osobního Elektronického klíče (při ztrátě, odcizení, zneužití) na žádost klienta 200 Kč

Internetový Elektronický klíč

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium

1. Obnova Osobního certifikátu k účtu (platnost 1 rok) 200 Kč
2. Blokace Osobního certifikátu 200 Kč
3. aktivace Osobního certifikátu po blokaci 50 Kč

Hesla	a	certifikáty

 název položky běžný účet profikonto pluskonto benefitkonto dualkonto
1. Správa hesel a certifikátu  

k Internetovému bankovnictví
zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. Správa hesel do Telefonního 
bankovnictví

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

3. užívání podpisového certifikátu  
k Internetovému bankovnictví

15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně
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•	elektronické	bankovnictví

eKomunikátor

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium

1. Instalační poplatek zdarma
2. Poplatek za užívání 150 Kč měsíčně*
3. Vydání Dávkového certifikátu k účtu (platnost 1 rok) 200 Kč
4. Blokace Dávkového certifikátu 200 Kč
5. aktivace Dávkového certifikátu po blokaci 50 Kč
6. Zrušení Dávkového certifikátu zdarma
* Pokud nebyly splněny věrnostní výhody, pouze za měsíce, ve kterých byl eKomunikátor použit alespoň jednou.

gemini

 název položky běžný účet profikonto pluskonto benefitkonto dualkonto
1. Instalační poplatek 6 000 Kč (vč. DPH) 1 800 Kč (vč. DPH) 1 800Kč (vč. DPH) 1 800 Kč (vč. DPH) 1 800 Kč (vč. DPH)
2. Poplatek za užívání 750 Kč měsíčně 300 Kč měsíčně 300 Kč měsíčně 300 Kč měsíčně 300 Kč měsíčně
3. Ostatní poplatky individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně

multicash

 název položky běžný účet profikonto pluskonto benefitkonto dualkonto
1. Instalační poplatek 9 600 Kč (vč. DPH) 9 600 Kč (vč. DPH) 9 600 Kč (vč. DPH) 9 600 Kč (vč. DPH) 3 000 Kč (vč. DPH)
2. Poplatek za užívání 1 000 Kč měsíčně 1 000 Kč měsíčně 1 000 Kč měsíčně 1 000 Kč měsíčně 500 Kč měsíčně
3. Ostatní poplatky individuálně individuálně individuálně individuálně individuálně

•	ostatní

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium

1. Zaslání vyžádané zprávy prostřednictvím SmS 4 Kč 
2. Zaslání vyžádané zprávy e-mailem zdarma
3. Zaslání vyžádané zprávy faxem, poštou 24 Kč
4. Zaslání vyžádané zprávy faxem, poštou s potvrzením banky 44 Kč
5. Nastavení služby Informuj mě, přes Internetové bankovnictví zdarma 
6. Nastavení služby Informuj mě, přes Telefonní bankovnictví 10 Kč 
7. Nastavení služby Informuj mě, na pobočce 40 Kč

název položky běžný účet profikonto pluskonto benefitkonto dualkonto
1. Zaslání SmS kódu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
2. Zaslání vyžádané zprávy 

prostřednictvím SmS
4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 

3. Zaslání vyžádané zprávy e-mailem zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 
4. Nastavení služby Infoservis zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 
5. Dobití předplacené karty 

mobilního operátora O2
zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 
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podnikatelské ÚvĚry
•	podnikatelský	kontokorent

název položky Cena položky
1. Zpracování žádosti o úvěr zdarma
2. Poskytnutí úvěru zdarma
3. Interní odhad nemovitosti  1500 Kč
4. Správa úvěru 300 Kč*
5. Předčasné splacení úvěru zdarma
6. Nestandardní schválení úvěru max. 3 000 Kč
7. Změna smluvní dokumentace na základě podnětu klienta  3 000 Kč
8. Změna smluvní dokumentace při neplnění smluvních podmínek 4 000 Kč
9. Změna zástavy  0,4 % z výše úvěru**, min. 5 000,  max. 10 000 Kč
10. upomínka nebo oznámení o neplnění podmínek úvěru 500 Kč
11. Oznámení o převodu kontokorentního úvěru na úvěr splátkový 3 000 Kč
* Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 8. 2007. 
** Výší úvěru se rozumí výše Úvěru uvedená ve Smlouvě o úvěru.

•	podnikatelská	rychlá	půjčka

název položky Cena položky
1. Zpracování žádosti o úvěr zdarma
2. Poskytnutí úvěru 0,5 % z poskytnuté výše úvěru*, min. 5 000 Kč 
3. Interní odhad nemovitosti  1500 Kč
4. Správa úvěru 300 Kč**
5. Předčasné splacení úvěru 1 % z částky mimořádné splátky, min. 6 000 Kč
6. Nestandardní schválení úvěru max. 3 000 Kč
7. Změna smluvní dokumentace na základě podnětu klienta  3 000 Kč
8. Změna smluvní dokumentace při neplnění smluvních podmínek 4 000 Kč
9. Změna zástavy 0,4 % z aktuální výše úvěru***, min. 5 000, max. 10 000 Kč
10. upomínka nebo oznámení o neplnění podmínek úvěru 500 Kč
* Výší úvěru se rozumí výše Úvěru uvedená ve Smlouvě o úvěru.
** Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 8. 2007. 
*** aktuální výší úvěru se rozumí výše nesplacené jistiny Úvěru.

•	podnikatelská	hypopůjčka

název položky Cena položky
1. Zpracování žádosti o úvěr zdarma
2. Poskytnutí úvěru 2 % z poskytnuté výše úvěru*, min. 10 000 Kč
3. Správa úvěru 300 Kč
4. mimořádná splátka** zdarma

5. Předčasné splacení úvěru
při změně fixace sazby 0 Kč, mimo změnu fixace sazby 

10 % z mimořádné splátky
6. Změna zástavy 0,4 % z aktuální výše úvěru***, min. 5 000,  max. 10 000 Kč
7. Nestandardní schválení úvěru max. 3 000 Kč
8. Změna smluvní dokumentace na základě podnětu klienta  3 000 Kč
9. Změna smluvní dokumentace při neplnění smluvních podmínek 4 000 Kč
10. upomínka nebo oznámení o neplnění podmínek úvěru 500 Kč
* Výší úvěru se rozumí výše Úvěru uvedená ve Smlouvě o Úvěru.
** lze provést pouze v době změny fixace sazby.
*** aktuální výší úvěru se rozumí výše nesplacené jistiny Úvěru.

•	provozní	úvěr

název položky Cena položky
1. Zpracování žádosti o úvěr zdarma
2. Poskytnutí úvěru zdarma
3. Správa úvěru 250 Kč
4. Předčasné splacení úvěru zdarma
5. Nestandardní schválení úvěru max. 2 000 Kč
6. Změna smluvní dokumentace na základě podnětu klienta  3 000 Kč
7. Změna smluvní dokumentace při neplnění smluvních podmínek 4 000 Kč
8. upomínka nebo oznámení o neplnění podmínek úvěru 500 Kč
9. Oznámění o převodu kontokorentního úvěru na úvěr splátkový 3 000 Kč
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•	splácený	úvěr

název položky Cena položky
1. Zpracování žádosti o úvěr zdarma
2. Poskytnutí úvěru 0,3 % z poskytnuté výše úvěru*, min. 1 000 Kč, max. 3 000 Kč 
3. Správa úvěru 250 Kč
4. Předčasné splacení úvěru 1 % z částky mimořádné splátky, min. 5 000 Kč
5. Nestandardní schválení úvěru max. 2 000 Kč
6. Změna smluvní dokumentace na základě podnětu klienta  3 000 Kč
7. Změna smluvní dokumentace při neplnění smluvních podmínek 4 000 Kč
8. upomínka nebo oznámení o neplnění podmínek úvěru 500 Kč
* Výší úvěru se rozumí výše Úvěru uvedená ve Smlouvě o úvěru.

•	Úvěry	pro	klienty	v	obsluze	firemních	center

název položky Cena položky
1. Nevratný poplatek za posouzení žádosti o úvěr 0,1 % min. 5 000 Kč
2. Zpracování smlouvy, úvěrový příslib závazný
2.1. V objemu do 1 000 000 Kč 1 % z poskytnuté výše, min. 6 000 Kč
2.2. V objemu nad 1 000 000 Kč min.	10	000	Kč	+	0,4	%	z	výše	úvěru
3. Správa úvěru 
3.1. Výše úvěru do 3 000 000 Kč včetně 300 Kč měsíčně
3.2. Výše úvěru nad 3 000 000 Kč 500 Kč měsíčně
4. Předčasné splacení úvěru min. 3 % z částky mimořádné splátky, min. 5 000 Kč*
5. Změna v úvěrové dokumentaci na základě podnětu klienta 0,3 % z aktuální výše**, min. 5 000 Kč
6. Změny v úvěrové dokumentaci z podnětu banky na základě 

neplnění smluvních podmínek klientem
0,3 % z aktuální výše**, min. 5 000 Kč

7. Rezervační poplatek 0,6 % p.a.
* Výše poplatku se stanoví v závislosti na délce splatnosti a specifikách obchodu.
** Pro kontokorentní a revolvingový úvěr z výše Úvěru uvedené ve Smlouvě o úvěru.

•	Úvěry	pro	ostatní	firemní	klienty

Poplatky se stanovují individuálně.

•	ostatní	úvěrové	produkty

Záruky

název položky Cena položky
Záruky	pro	malé	a	střední	podnikání	
1. Záruky vydané
1.1. Nevratný poplatek za posouzení žádosti o záruku min. 2 000 Kč*
1.2. Vystavení bankovní záruky 5 000 Kč
1.3. Záruční provize min. 1,9 % p.a.
1.4. Vystavení záruky na základě zpětné záruky (protizáruky) dle rizikovosti banky a teritoria
1.5. uplatnění záruky 0,2 % z uplatněné částky, min. 3 000 Kč
1.6. Změna záruky 3 000 Kč
1.7. Vydání příslibu o vystavení záruky min. 1,9 % p.a.
1.8. Návrh nestandardního textu záruky 3 000 Kč
1.9. Storno bankovní záruky před vystavením 1 000 Kč
1.10. Expresní zpracování žádosti a vyhotovení záruční listiny do dvou 

pracovní dnů po předložení žádosti bance
5 000 Kč

2. Záruky přijaté
2.1. avizování záruky 1 000 Kč
2.2. Změna záruky 1 000 Kč
2.3. uplatnění záruky 1 000 Kč
3. Ostatní služby
3.1. administrativní poplatky min. 1 000 Kč
3.2. Kurýrní služba skutečné náklady
* Výše poplatku se stanoví v závislosti na délce splatnosti a specifikách obchodu.
Záruky	pro	ostatní	firemní	klienty	
1. Záruky pro ostatní firemní klienty Poplatky se stanovují individuálně.
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Dokumentární	obchody

název položky Cena položky
Dokumentární	a	standby	akreditiv	–	dovoz	
1. Předběžné avízo otevření akreditivu 2 000 Kč

2. Otevření akreditivu* 
min. 0,1 % z hodnoty akreditivu za každých započatých 

30 dní jeho platnosti, min. 3 000 Kč p.q.
3. Změna akreditivu*
3.1. Formální změna, zrušení akreditivu 2 000 Kč
3.2. Prodloužení a/nebo navýšení akreditivu ve výši provize za otevření akreditivu, min. 3 000 Kč p.q.
4. Převzetí dokumentů, platba (uplatnění Standby akreditivu) 0,2 % z hodnoty dokumentů, min. 3 000 Kč

5. Odložená platba 
min. 0,1 % z hodnoty dokumentů za každých započatých 

30 dní odloženého placení, min. 3 000 Kč p.q.
6. Poplatek za nesrovnalosti v dokumentech** 1 800 Kč/60 EuR/ ostatní měny ekvivalent EuR dle měny akreditivu
7. administrativní poplatky min. 1 000 Kč
8. Kurýrní služba skutečné náklady
9. uvolnění zboží zaslaného k dispozici Raiffeisenbank a.s. 0,1 % z hodnoty dokumentů, min. 1 000 Kč, max. 10 000 Kč
10. Poplatek za neproplacené dokumenty uložené u Raiffeisenbank a.s. 

déle než 1 měsíc po jejich splatnosti***
3 000 Kč za každý započatý měsíc

* Není-li ve Smlouvě o otevření dokumentárního akreditivu dohodnuto jinak, tyto poplatky se účtují k tíži účtu klienta ihned v době jejich 
vzniku. Ostatní poplatky se účtují v okamžiku proplacení dokumentů. Vyúčtované poplatky se nevrací.

** Poplatek za nesrovnalosti v dokumentech je účtován příjemci akreditivu za každou sadu dokumentů, která není v souladu s podmínkami akreditivu.
*** Tento poplatek si banka nárokuje v případě, kdy klient kvůli zjištěným nesrovnalostem odmítl okamžité proplacení dokumentů, resp. 

nezmocnil banku tyto proplatit do data jejich splatnosti, avšak neinstruoval banku zaslat je zpět odesílající straně.
Dokumentární	a	standby	akreditiv	–	vývoz	
1. Předběžné avízo akreditivu zdarma
2. avizování akreditivu 0,1 % z hodnoty akreditivu, min. 3 000 Kč

3. Potvrzení akreditivu*
dle rizikovosti banky a teritoria, min. 0,1 % za každých započatých 

30 dní platnosti, min. 3 000 Kč p.q.
4. Změna akreditivu
4.1. Formální změna 2 000 Kč
4.2. Prodloužení a/nebo navýšení akreditivu 
4.2.1. Za navýšení avizovaného akreditivu poplatek ve výši provize za avizování
4.2.2. Za navýšení/nebo prodloužení potvrzeného akreditivu 2	000	Kč	+	poplatek	ve	výši	provize	za	potvrzení*
4.3. Zrušení akreditivu 1 500 Kč
5. Převzetí dokumentů, platba (uplatnění Standby akreditivu) 0,2 % z hodnoty dokumentů, min. 3 000 Kč
6. Odložené placení
6.1. avizovaný akreditiv 0,2 % z hodnoty dokumentů, min. 3 000 Kč

6.2. Potvrzený akreditiv 
dle rizikovosti banky a teritoria, min. 0,1 % z hodnoty dokumentů za 
každých započatých 30 dní odložené splatnosti, min. 3 000 Kč p.q.

7. Transfer akreditivu* 0,4 % z hodnoty převáděného akreditivu, min. 3 000 Kč
8. administrativní poplatky min. 1 000 Kč
9. Potvrzení o postoupení plnění 3 000 Kč za vystavení potvrzení 
10. Kurýrní služba skutečné náklady
* Není-li s klientem dohodnuto jinak, tyto poplatky jsou klientovi účtovány ihned. Všechny ostatní relevantní poplatky jsou vyúčtovány 

k okamžiku poukázání platby ve prospěch klienta, respektive v případě nečerpání akreditivu, k okamžiku uplynutí platnosti akreditivu.
realitní	akreditiv	
1. Otevření akreditivu

1.1. – akreditivní částka do 5 000 000 Kč 
0,4 % z hodnoty akreditivu za první 3 měsíce platnosti akreditivu, 

0,1 % za každých dalších započatých 30 dní platnosti akreditivu, 
min. 1 000 Kč p.m.

1.2. – akreditivní částka od 5 000 001 Kč dle dohody
2. Změna akreditivu
2.1. – formální změna, zrušení akreditivu 1 000 Kč
2.2. – prodloužení a/nebo navýšení akreditivu 0,1 % p.m., min. 1 000 Kč p.m.

3. Odložené placení 
0,1 % z hodnoty dokumentů za každých započatých 
30 dní odloženého placení, min. 1 000 Kč měsíčně

4. Poplatek za nesrovnalosti v dokumentech* 1 000 Kč
5. Kurýrní služba skutečné náklady
* Poplatek za nesrovnalosti v dokumentech je účtován příjemci akreditivu za každou sadu dokumentů, která není v souladu s podmínkami 

akreditivu. V případě, že bude akreditiv vystaven Raiffeisenbank a.s. Praha a avizován beneficientovi přímo, bude za avizování akreditivu 
beneficientovi účtován pouze administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Dokumentární	inkasa	a	inkasa	směnek	
1. Inkasní odměna* 0,2 % z hodnoty dokumentů/směnky, min. 2 000 Kč
2. Změna inkasních instrukcí 1 000 Kč

3. Protest směnky 
0,1 % z hodnoty směnky, min. 2 000 Kč 
+	skutečné	náklady	účtované	notářem
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název položky Cena položky
4. uvolnění zboží zaslaného k dispozici Raiffeisenbank a.s. 0,1 % z hodnoty dokumentů, min. 1 000 Kč, max. 10 000 Kč
5. Poplatek za neproplacené dokumenty uložené u Raiffeisenbank a.s. 

déle než 1 měsíc po jejich splatnosti**
3 000 Kč za každý započatý měsíc

6. administrativní poplatky min. 1 000 Kč
7. Kurýrní služba skutečné náklady
* Tento poplatek je splatný i v případě, kdy banka vydala dokumenty/směnku bez placení, nebo je vrátila vysílající straně.
** Tento poplatek si banka nárokuje v případě, kdy klient i) nezmocnil banku dokumenty proplatit, ii) neakceptoval směnku, avšak neinstruoval 

banku zaslat je zpět vysílající straně.

Factoring
Poplatky se stanovují individuálně. 
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investování
•	podílové	fondy	raiffeisen

název položky Cena položky
1. Vstupní poplatek dle typu fondu*
2. Správní poplatek dle typu fondu*
3. Poplatek za přestup mezi fondy dle typu fondu* 
4. Výstupní poplatek zdarma 
* Konkrétní výše poplatku je dostupná na www.rb.cz.

•	podílové	fondy	čp	invest

název položky Cena položky
1. Vstupní poplatek dle typu fondu*
2. Správní poplatek dle typu fondu*
3. Výstupní poplatek dle typu fondu*
* Konkrétní výše poplatku je dostupná na www.rb.cz.

•	prémiové	vklady	a	strukturované	dluhopisy

název položky Cena položky
1. Založení zdarma 
2. ukončení zdarma 

•	ostatní

Pro informaci o cenách služeb portfolio managementu (investice od 5 mil. Kč) se obracejte na útvar Portfolio managementu, 
tel.:	+420	221	141	811,	e-mail:	asset.management@rb.cz

V	ostatních	záležitostech	investičního	bankovnictví	se	obracejte	na	útvar	Brokarage	Services,	tel.:	+420	221	141	827,	 
e-mail:	equities@rb.cz,	případně	Treasury	Corporate	Sales,	tel.:	+420	221	141	885,	e-mail:	sales-treasury@rb.cz
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ostatní služby
•	Šeky

Šeky	–	inkaso	šeků	vystavených	jinou	bankou

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium

samostatné běžné účty, balíčky 
služeb 

1. majitelé účtu u Raiffeisenbank a.s.
1.1. Na každý předložený šek je požadován zůstatek na účtu 

podle výše šekové částky na výlohy zahraničních bank
 min. 1 000 Kč

1.2. Inkaso šeků splatných v zahraničí 1 % z částky šeku, min. 500 Kč 1 % z částky šeku, min. 500 Kč
1.3. Inkaso šeků splatných v ČR 1 % z částky šeku, min. 500 Kč 0,25 % z částky šeku, min. 500 Kč
1.4. Proplacení bankovních šeků splatných v Raiffeisenbank a.s.  0,25 % z částky šeku, min. 500 Kč
1.5. Inkaso šeku s negativním výsledkem 500	Kč	+	skutečné	náklady 500	Kč	+	skutečné	náklady
1.6. Starobní důchody zasílané pravidelně ze zahraničí šekem  50 Kč

2. Reklamace šeků
500	Kč	+	skutečné	náklady	

+	poplatky	cizích	bank
500	Kč	+	skutečné	náklady	

+	poplatky	cizích	bank

•	nastavení	služeb	účtů	s	cenovými	programy

název položky
prostřednictvím 
internetového 
bankovnictví

prostřednictvím 
telefonního 

bankovnictví
na pobočce

1. Podpisový vzor (dispoziční právo) – nastavení, změna a zrušení   70 Kč 
2. Změna základních parametrů účtu (např. účet pro úroky, účet pro poplatky) zdarma 10 Kč 40 Kč 

•	cena	Komunikačních	kanálů

operace Cena položky
1. Internet, gSm SIm Toolkit, e-mail, Samoobslužný terminál zdarma
2. Telefonní bankéř 10 Kč
3. Pošta, fax 20 Kč
4. Pobočka 40 Kč

•	výpisy

výpisy	z	účtu

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium

samostatné běžné účty, balíčky 
služeb 

1. Vyhotovení výpisu z účtu zdarma zdarma
2. Změna nastavení výpisu 
2.1. – prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma zdarma
2.2. – prostřednictvím Telefonního bankovnictví 10 Kč zdarma
2.3. – na pobočce 30 Kč zdarma
3. Zaslání výpisu
3.1. – elektronicky zdarma 
3.2. – poštou do ČR 20 Kč za výpis 20 Kč za výpis
3.3. – poštou do zahraničí 20 Kč za výpis 50 Kč za výpis
4. Předávání výpisu na přepážce  50 Kč za výpis
5. Duplikát výpisu z účtu 110 Kč za výpis 100 Kč za výpis
6. Duplikát výpisu z účtu
6.1. – předaný na přepážce 130 Kč za výpis 100 Kč za výpis
6.2. – mimořádně zaslaný 100 Kč za výpis 
7. mimořádný výpis – sestavený dle požadavku klienta 300 Kč za výpis 
8. Zaslání jednotlivého výpisu faxem – v tuzemsku  50 Kč za fax
9. Zaslání jednotlivého výpisu faxem – do ciziny  100 Kč za fax
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výpisy	karetních	transakcí	–	Debetní	karty*

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium

samostatné běžné účty, balíčky 
služeb 

1. Vyhotovení měsíčního výpisu karetních transakcí  
(vč. zasílání poštou na adresu do ČR)  20 Kč za výpis

2. Vyhotovení měsíčního výpisu karetních transakcí  
(vč. zasílání poštou na adresu do zahraničí)  30 Kč za výpis

3. Vyhotovení duplikátu nebo jednorázové generování výpisu 
karetních transakcí (vč. zasílání poštou na adresu v ČR nebo 
do zahraničí)

 50 Kč za výpis

4. Zaslání výpisů prostřednictvím SWIFTových zpráv mT 940  1 000 Kč měsíčně
* Službu je možno poskytnout k samostatným běžným účtům a balíčkům služeb.

•	potvrzení

název položky Cena položky
1. Potvrzení o zaplacení srážkové daně z úroků 1 000 Kč*
2. Vystavení potvrzení (zejména Potvrzení o vedení účtu, Potvrzení  

o zůstatku na účtu, Potvrzení o provedení platební transakce  
a jiné, pokud nejsou v Ceníku výslovně uvedena jinak)

100 Kč*

3. Potvrzení pro potřeby policie, cizinecké policie, auditu min. 1 000 Kč*
4. Příplatek za okamžité vydání potvrzení 100 Kč*
5. Bankovní informace podaná na žádost klienta, bankovní reference min. 500 Kč*
6. Informace o stavu účtu (pouze na základě zvláštní smlouvy) 50 Kč za telefonický hovor*
7. Kopie SWIFTové zprávy 150 Kč 
* Poplatek je včetně DPH, ve výši dle platných právních předpisů.

•	pronájem	bezpečnostní	schránky*

název položky Cena položky
1. Pronájem bezpečnostní schránky 
1.1. malá schránka 6 000 Kč ročně**
1.2. Střední schránka 8 000 Kč ročně**
1.3. Velká schránka 10 000 Kč ročně**
* Služba poskytovaná na vybraných pobočkách.
** Poplatek je včetně DPH, ve výši dle platných právních předpisů.

•	využívání	nočního	trezoru*

název položky Cena položky
1. Poplatek za využívání nočního trezoru  

(nezahrnuje zpracování hotovosti)
dle smlouvy

* Služba poskytovaná na vybraných pobočkách.

•	telekomunikační	operace

název položky podnikatelské ekonto, 
podnikatelské ekonto prémium*

1. Běžná pošta v ČR 20 Kč
2. Běžná pošta do zahraničí 24 Kč
3. Doporučená pošta v ČR 39 Kč
4. Doporučená pošta do zahraničí 39 Kč
5. Faxové služby – strana a4 v ČR 20 Kč
6. Faxové služby – strana a4 do zahraničí 94 Kč
7. Telefonní služby v ČR (1 min. hovoru) zdarma
8. Telefonní služby v Evropě (1 min. hovoru) 20 Kč
9. Telefonní služby mimo Evropu (1 min. hovoru) 80 Kč
10. SWIFT za zprávu typu “N” 100 Kč
11. SWIFT za zprávu typu “u” 150 Kč
12. Kurýrní služba skutečně vynaložené náklady
13. E-mail zdarma
* Poplatek je včetně DPH, ve výši dle platných předpisů. Daňový doklad je vystaven na požádání klienta.
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•	Faxová	komunikace

název položky samostatné běžné účty a balíčky 
služeb*

1. Předání platebního příkazu faxem 100 Kč za fax
2. Zaslání dokumentu faxem – v ČR 50 Kč za fax
3. Zaslání dokumentu faxem – do ciziny 100 Kč za fax
* Poplatek je včetně DPH, ve výši dle platných právních předpisů.

•	ostatní

název položky Cena položky
1. Výzva k zaplacení dlužné částky 
1.1. – 1. výzva zdarma
1.2. – 2. výzva 800 Kč
1.3. – 3. výzva 1 600 Kč
2. Smluvní pokuta za vznik Nepovoleného záporného zůstatku 200 Kč
3. Výzva ke splnění smluvních podmínek 500 Kč
4. Předání pohledávky k externímu vymáhání 800 Kč
5. Poplatek z prodlení úhrady nepovoleného záporného zůstatku 50–500 Kč
6. Změna cenového programu na Podnikatelské eKonto nebo 

Podnikatelské eKonto Prémium
zdarma

7. žádost o poskytnutí přehledu informací zpracovávaných bankou o klientovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb
7.1. – 1. žádost 100 Kč
7.2. – 2. žádost 500 Kč
8. Nestandardní služby (šetření plateb, vyhledávání dokladů)  

a ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené.
200	Kč	(za	každých	započatých	15	min.)	+	skutečné	výdaje

9. Neoprávněná reklamace operace (mimo platební karty) 250 Kč
10. Poplatek za vyhodnocení rizik spojených s nemocí individuálně

•	všeobecná	ustanovení	

1. Tento Ceník produktů pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby nahrazuje dosavadní Ceník produktů pro 
fyzické osoby podnikatele a právnické osoby vydaný Raiffeisenbank a.s., v rozsahu produktů, které jsou v něm nyní 
uvedeny. Pro cenové programy Základ, Základ-zdarma, Plus, Plus-zdarma a Student platí od 1. 7. 2009 samostatný 
Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby.  

2. Tento Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby obsahuje poplatky, které se vztahují 
pouze na standardní transakce.

3. Poplatky účtované klientům mohou být ve Smlouvě s klientem stanoveny individuálně a odlišně od poplatků uvede-
ných v tomto Ceníku. 

4. Banka je oprávněna měnit výši poplatků, především s přihlédnutím k aktuální situaci na finančních trzích, na trhu 
bankovních služeb a zejména s ohledem na vývoj inflace.

5. Banka si vyhrazuje právo účtovat dodatečné poplatky v případě nestandardních transakcí.  
6. Pokud není výslovně uvedeno jinak, výše poplatku u jednotlivých ceníkových položek je bankou vybírána způsobem 

za položku.
7.  Poplatky na účtech  vedených v cizích měnách, které nejsou výslovně uvedené v ceníku, jsou vypočteny z ceny poplat-

ků v Kč přepočtené aktuálním kurzem v den transakce nebo zaúčtování poplatků.
8. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011. 
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Infolinka: 800 900 900
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