
OSOBNÍ ÚČET

ABYCHOM VÁM SOUČASNOU TĚŽKOU SITUACI CO NEJVÍCE ULEHČILI, PŘIPRAVILI JSME 
PRO VÁS VÍCEMĚNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET ZDARMA.

Výhody běžného účtu pro občany z Ukrajiny:

  Neřešte jaký bankomat máte po ruce. 
Ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí 
vybíráte ZDARMA.

  Odchozí platby na účty ukrajinských bank 
máte ZDARMA.

  Jedna příchozí zahraniční platba je ZDARMA.

  Bankovnictví v mobilu i na počítači si 
snadno přepnete do ukrajinštiny. 

  Za vedení účtu v CZK, USD a EUR a dalších 
16 měnách nic neplatíte.

  Nemusíte čekat na plastovou kartu, 
ale můžete platit ihned po založení účtu 
přes Google Pay nebo Apple Pay.

Účet si sjednáte na pobočce, kde Vám naši bankéři 
rádi se vším pomůžou.
Seznam poboček, které jsou nejblíže asistenčním 
centrům, naleznete zde:
www.rb.cz/pomahame-ukrajine/pobocky

ÚČET ZDARMA PRO OBČANY UKRAJINY? SAMOZŘEJMĚ.
K založení účtu je potřeba:

  Být starší 18 let, 

  prokázat se platným dokladem totožnosti 
(cestovní pas nebo ID karta v latince 
nebo průkaz žadatele o azyl),

  mít české či ukrajinské telefonní číslo.

Více informací:
www.rb.cz/pomahame-ukrajine/bezny-ucet

http://www.rb.cz/pomahame-ukrajine/pobocky
http://www.rb.cz/pomahame-ukrajine/bezny-ucet


Veškeré zde uvedené informace jsou platné k březnu 2022 a nejsou  
přímo návrhem smlouvy. V případě zájmu o představené služby 
navštivte kteroukoliv pobočku Raiffeisenbank nebo volejte  
klientskou linku +420 412 440 000.

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
sp. zn. B 2051.

ÚČET ZDARMA PRO OBČANY UKRAJINY? SAMOZŘEJMĚ.
OSOBNÍ ÚČET

PRO VĚTŠÍ PŘEHLED JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI VÝČET NEJČASTĚJŠÍCH BANKOVNÍCH SLUŽEB.

Položka Cena

Výběr hotovosti z bankomatu kdekoli v ČR a zahraničí v ceně

Elektronická přijatá / odchozí platba v rámci ČR v ceně

Zadání  / změna / zrušení trvalého platebního příkazu v ceně

Zaslání informační SMS 4 Kč za zprávu

Vyhotovení a zaslání výpisu z účtu e-mailem v ceně

Položka Cena

Vedení AKTIVNÍHO účtu bez poplatku

Vedení každé vedlejší měnové složky v ceně

Internetové bankovnictví v ceně

Mobilní bankovnictví v ceně

Správa debetní platební karty k účtu 2 karty v ceně, každá další za 65 Kč

Správa spořicího účtu v ceně

Položka Cena

Vklad v hotovosti na pokladně pobočky 
do 500 tis. Kč včetně první vklad v ceně, další 29 Kč

Výběr v hotovosti na pokladně pobočky 
do 500 tis. Kč včetně první výběr v ceně, další 120 Kč

Příchozí / odchozí úhrada v rámci EHP 
v měně EUR v ceně

Odchozí platba na účty ukrajinských bank v ceně

Ostatní příchozí / odchozí platby  
mimo EHP a Ukrajinu

první příchozí nebo odchozí úhrada v ceně, 
další  1 % z částky úhrady, min. 300 Kč, 

max. 1200 Kč / 1 % z částky úhrady, min. 300 Kč, 
max. 1500 Kč

Vyhotovení a zaslání výpisu poštou 40 Kč

Vystavení potvrzení  v ceně

Základní služby Ostatní služby

Často využívané služby


