ОСОБИСТИЙ РАХУНОК

БЕЗКОШТОВНИЙ РАХУНОК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ? – ЗВИЧАЙНО.
Для відкриття рахунку потрібно:
бути старшим 18 років,
 и повинні підтвердити свою ідентичність
В
за допомогою актуального посвідчення особи
(напр. паспорт, ID громадянина України або
заява про надання притулку). Хочемо зауважити,
що посвідчення особи повинно мати ваші дані
в латиниці,
мати чеський або український номер телефону.

Більше інформації:
www.rb.cz/pomahame-ukrajine/bezny-ucet-uk

ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ВАШОЇ НЕЛЕГКОЇ СИТУАЦІЇ МИ ПРИГОТУВАЛИ ДЛЯ ВАС
БАГАТОВАЛЮТНИЙ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК БЕЗКОШТОВНО.
Переваги поточного рахунку для громадян
України:
 ам не потрібно турбуватися щодо банкомату
В
іншого банку з якого ви хочете зняти готівку.
Зняття готівки у будь-якому банкоматі в Чехії
та закордоном є безкоштовне.
Вихідні платежі на рахунки українських банків
маєте БЕЗКОШТОВНО.
Один вхідний закордонний платіж
БЕЗКОШТОВНО.

 и можете легко переключити банкінг
В
на українську в мобільному телефоні
та комп’ютері.
 а управління рахунку в CZK, USD та EUR
З
ви нічого не платите.
 епотрібно чекати на пластикову картку,
Н
ви можете платити одразу після відкриття
рахунку за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Ви можете відкрити рахунок у відділенні нашого
банку, де Вам допоможуть наші банкіри.
Список відділень, які знаходяться близько від центрів
допомоги, можене знайти тут:
www.rb.cz/pomahame-ukrajine/pobocky-uk

ОСОБИСТИЙ РАХУНОК

БЕЗКОШТОВНИЙ РАХУНОК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ? – ЗВИЧАЙНО.
ДЛЯ КРАЩОГО ОГЛЯДУ МИ ДЛЯ ВАС ПРИГОТУВАЛИ ПЕРЕЛІК НАЙЧАСТІШИХ БАНКОВИХ ПОСЛУГ.
Основні послуги

Інші послуги

Послуга

Ціна

Послуга

Зняття готівки у будь-якому банкоматі в Чехії
та закордоном

в ціні

Вкладення готівки на касі відділення
до 500 тис. CZK включно

Електронний отриманий / надісланий платіж
в межах Чехії

в ціні

Зняття готівки на касі відділення
до 500 тис. CZK включно

Введення / зміна / відміна регулярного платежу

в ціні

Надсилання інформаційної СМС

4 CZK за повідомлення

Виготовлення а надіслання виписки з рахунку
електронною поштою

в ціні

Ціна

перше зняття в ціні, кожне наступне 120 CZK

Отриманий / надісланий платіж в межах
EHP в валюті EUR

в ціні

Надісланий платіж на рахунки
українських банків

в ціні

Інші отримані / надіслані платежі
окрім EHP та України
Часто використовувані послуги
Послуга
Ведення рахунку

Ціна
Без оплати

Ведення кожного валютного компоненту

в ціні

Інтернет-банкінг

в ціні

Мобільний банкінг

в ціні

Ведення платіжної картки на рахунку
Ведення накопичувального рахунку

перше вкладення в ціні, кожне наступне 29 CZK

Оформлення та надіслання виписки
рахунку поштою
Надання підтвердження

перший отриманий чи надісланий платіж
в ціні, кожен наступгий 1 % з суми, мін. 300 CZK
макс. 1200 CZK / 1 % з суми, мін. 300 CZK
макс. 1500 CZK
40 CZK
в ціні

2 каркти в ціні, кожна
наступна за 65 CZK
в ціні

Уся надана тут інформація дісна від березня 2022 і не являється
прямою пропозицію угоди. Якщо Вас зацікавили пред’явлені
послуги, відвідайте будь-яке відділення Райфайзенбанку або
телефонуйте на гарячу лінію +420 412 440 000.
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901,
записана в бізнес реєстрі веденому Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 2051.

