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PŘEHLED ZMĚN OBSAŽENÝCH V CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB
EQUA BANK PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY
ÚČINNÉHO OD 14. 11. 2022
Díky spojení s Raiffeisenbank měníme formát Sazebníku, v němž jsou jednotlivé části nově strukturované dle jednotlivých
produktů a služeb. Do Sazebníku jsou přidány nové služby, které budou klientům od jeho účinnosti dostupné. Dále jsou
odstraněny položky, které se týkají služeb, jež nadále nebudou poskytovány. Klíčové změny jsou pak popsány níže.
Úprava podmínek pro vedení běžného účtu zdarma u klientů, kteří doposud měli účet s názvem Běžný účet pro
právnické osoby All inclusive.
V rámci změny cenového programu Běžný účet pro právnické osoby snižujeme podmínku pro vedení účtu zdarma ze
750 000 Kč na 300 000 Kč a snižujeme poplatek v případě porušení této podmínky na 149 Kč.
Kapitola

1. TARIFY, 1.1. Běžné účty v rámci
jednotlivých tarifů

Poplatek

2. Cena, pokud není účet aktivně využíván 1)

Aktuální cena

Nová cena

369 Kč měsíčně

149 Kč měsíčně

Aktivní využívání účtu pro EQUA účet pro právnické osoby a Firemní účet EQUA znamená, že průměrný měsíční zůstatek na účtu činí 300 000,- Kč (nebo
ekvivalent této částky v jiné měně).

1)

Vedení Běžného účtu až v 19 různých měnách
Běžný účet bude veden jako tzv. multiměnový, kdy si klient může pod jedním číslem aktivovat až 18 dalších měn. Využívání
dalších měn v rámci jednoho běžného účtu je zpoplatněno dle přiložené tabulky.
Kapitola

1. TARIFY, 1.1. Běžné účty v rámci
jednotlivých tarifů

Poplatek

3. Vedení každé vedlejší měnové složky
účtu 2)

Aktuální cena

Nová cena

-

29 Kč měsíčně

2)
Cena za vedení vedlejší měnové složky se účtuje v případě pohybu na měnové složce účtu v průběhu zúčtovacího období nebo je-li na něm v den
zúčtování zůstatek větší nebo roven 100 CZK nebo ekvivalent v zahraniční měně.

RB Směnárna
RB Směnárna je služba, kterou je možné aktivovat a používat výhradně v Mobilním bankovnictví Raiffeisenbank. Služba
nabízí zvýhodněné kurzy pro směnu peněžních prostředků mezi jednotlivými měnami běžného účtu. Jedná se o vhodnou
alternativu pro klienty, jež využívali propojení své debetní platební karty k běžným účtům vedeným v EUR nebo USD.
Služba je dostupná klientům s účtem EQUA účet pro podnikatele nebo EQUA účet pro právnické osobyzpoplatněna dle
přiložené tabulky.
Kapitola

1. TARIFY, 1.1. Běžné účty v rámci
jednotlivých tarifů

Poplatek

4. RB Směnárna

Aktuální cena

Nová cena

-

39 Kč měsíčně
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Hotovostní platební transakce
Nově bude klientům k dispozici široká síť pokladen pro hotovostní vklady na pobočkách Raiffeisenbank. Zrovna tak mohou
nadále využívat pro hotovostní operace v CZK bankomaty, které se také rozšíří o novou síť Raiffeisenbank. Hotovostní
vklady v EUR nebo USD prostřednictvím bankomatů nebudou již k dispozici. Všechny služby a poplatky za hotovostní
operace jsou uvedeny v kapitole 3. PLATEBNÍ STYK A HOTOVOSTNÍ OPERACE, 3.3. Hotovostní platební transakce
a 3.4. Ostatní.
Termínované vklady
Zavádíme minimální poplatek za předčasný výběr na částku 1000 Kč.
Kapitola

2. ÚČTY A VKLADY, 2.1. Spořicí účty
a termínované vklady
2. ÚČTY A VKLADY, 2.1. Spořicí účty
a termínované vklady

Poplatek

2. Předčasný výběr (Spořicí účty)

2. Předčasný výběr (Termínované vklady)

Aktuální cena

Nová cena

2 % z převáděné
částky

Nelze použít

2 % z jistiny

2 % z předčasně
vybírané částky, min.
1 000 Kč

Aktuální cena

Nová cena

-

0,2 % z rozdílového
zůstatku 2), ročně

Poplatky z přírůstku z vkladů
Nově bude klientům aplikován poplatek z přírůstku z vkladů dle tabulky níže.
Kapitola

2. ÚČTY A VKLADY, 2.2. Poplatky
z vkladů

Poplatek

1. Poplatek z přírůstku z vkladů, pokud
zůstatek vkladů ke dni 31. 12. překračuje
100 mil. Kč 1)

Rozdílový zůstatek je rozdíl mezi zůstatkem vkladů ke dni 31. 12. příslušného roku a (i) částkou 100 mil. Kč nebo (ii) průměrným zůstatkem celkového
objemu vkladů stanoveným z kladných zůstatků vkladů vždy k poslednímu dni jednotlivých měsíců za období leden až listopad příslušného roku;
do průměrného zůstatku se nezapočítávají.

1)

Rozdílový zůstatek je rozdíl mezi zůstatkem vkladů ke dni 31. 12. příslušného roku a (i) částkou 100 mil. Kč nebo (ii) průměrným zůstatkem celkového
objemu vkladů stanoveným z kladných zůstatků vkladů vždy k poslednímu dni jednotlivých měsíců za období leden až listopad příslušného roku. Pro
výpočet rozdílového zůstatku je pak rozhodující vyšší z hodnot dle (i) a (ii). Zůstatek vkladů ke dni 31. 12. a průměrný zůstatek vkladů dle (ii) bude vždy
vyjádřen v měně CZK; pro případný přepočet se použije devizový kurz vyhlášený Českou národní bankou vždy ke dni, k němuž se zůstatek vkladů
zohledňuje. V případě, že rozdílový zůstatek příslušného roku je zápornou hodnotou, je výše poplatku nulová. Poplatek je splatný vždy do konce měsíce
února v roce následujícím po dni 31. 12. příslušného roku, přičemž poplatek Klient zaplatí dle stavu zůstatku vkladů ke dni 31. 12. příšlušného roku.
Poplatek může být uhrazen prostřednictvím jakéhokoliv účtu Klienta vedeného Bankou.

2)

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B2051, IČ: 49240901

Strana 3 z 5

Poplatky z nadlimitních zůstatků na běžných účtů
Nově bude klientům aplikován poplatek z nadlimitních zůstatků na běžných účtech dle tabulky níže.

Kapitola

Poplatek

Cenový
program

Aktuální
cena

Nová cena

2. ÚČTY A VKLADY, 2.3. Poplatkek
z nadlimitních zůstatků na běžných
účtech

1. Poplatek ze zůstatku na účtech
vedených v měně CHF, který
překračuje 1 mil. CHF 1)

EQUA účet pro
podnikatele, EQUA účet
pro právnické osoby,
Firemní účet EQUA

-

1,5 % p.a. měsíčně 2)

2. ÚČTY A VKLADY, 2.3. Poplatkek
z nadlimitních zůstatků na běžných
účtech

2. Poplatek ze zůstatku na účtech
vedených v měně JPY, který
překračuje 100 mil. JPY 1)

EQUA účet pro
podnikatele, EQUA účet
pro právnické osoby,
Firemní účet EQUA

-

1,5 % p.a. měsíčně 2)

2. ÚČTY A VKLADY, 2.3. Poplatkek
z nadlimitních zůstatků na běžných
účtech

3. Poplatek ze zůstatku na účtech
vedených v měně DKK, který
překračuje 3 mil. DKK 1)

EQUA účet pro
podnikatele, EQUA účet
pro právnické osoby,
Firemní účet EQUA

-

1,5 % p.a. měsíčně 2)

2. ÚČTY A VKLADY, 2.3. Poplatkek
z nadlimitních zůstatků na běžných
účtech

4. Poplatek ze zůstatku na účtech
vedených v měně SEK, který
překračuje 3 mil. SEK 1)

EQUA účet pro
podnikatele, EQUA účet
pro právnické osoby,
Firemní účet EQUA

-

1,5 % p.a. měsíčně 2)

2. ÚČTY A VKLADY, 2.3. Poplatkek
z nadlimitních zůstatků na běžných
účtech

5. Poplatek ze zůstatku na účtech
vedený v měně HUF, který
nepřekračuje 100 mil. HUF 1)

Firemní účet EQUA

-

1,5 % p.a. měsíčně 2)

2. ÚČTY A VKLADY, 2.3. Poplatkek
z nadlimitních zůstatků na běžných
účtech

6. Poplatek ze zůstatku na účtech
vedený v měně PLN, který
nepřekračuje 3 mil. PLN 1)

Firemní účet EQUA

-

0,5 % p.a. měsíčně 2)

2. ÚČTY A VKLADY, 2.3. Poplatkek
z nadlimitních zůstatků na běžných
účtech

7. Poplatek ze zůstatku na účtech
vedený v měně NOK, který
nepřekračuje 3 mil. NOK 1)

Firemní účet EQUA

-

0,5 % p.a. měsíčně 2)

2. ÚČTY A VKLADY, 2.3. Poplatkek
z nadlimitních zůstatků na běžných
účtech

8. Poplatek ze zůstatku na účtech
vedený v měně EUR, který
nepřekračuje 500 tis. EUR 1)

Firemní účet EQUA

-

0,65 % p.a. měsíčně 2)

Zůstatkem se rozumí součet kladných zůstatků účtů Klienta stejné měny, která je na řádku uvedena. V případě, že celkový kladný zůstatek účtů vedených
ve stejné měně je na konci dne vyšší než mezní hodnota, jejíž výše je uvedena v příslušném řádku, je Klient povinen poplatek uhradit. Účty se rozumí běžné
účty vedené Bankou pro Klienta. Běžným účtem se rozumí rovněž měnová složka účtu vedeného ve vícero měnách. Není-li z příslušné Smlouvy zjevné,
zda je účet označen jako běžný, rozumí se jím účet, který je určen především k provádění Platebních transakcí.
1)

2)
Výše poplatku, který je klient povinen platit, je počítána denně (konvence skutečnost/365), a to prostřednictvím sazby stanovené ve sloupci cena položky.
Výše poplatku je přitom počítána z rozdílu mezi součtem kladných zůstatků účtů Klienta stejné měny na konci dne a mezní hodnoty určené pro příslušnou
měnu. Celková výše poplatku za kalendářní měsíc pak odpovídá součtu nápočtů za jednotlivé dny, ve kterých Klientovi povinnost k úhradě poplatku vznikla.
Poplatek je účtován zpětně za uplynulý kalendářní měsíc a je splatný v měsíci následujícím. Poplatek bude zúčtován vůči kterémukoliv z účtů klienta
vedených ve stejné měně, ohledně jejichž zůstatků povinnost Klienta k placení poplatku vznikla.
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Kapitola

Poplatek

Cenový
program

Aktuální
cena

Nová cena

2. ÚČTY A VKLADY, 2.4. Poplatek z nadlimitních
zůstatků na běžných účtech (týká se pouze klientů,
kteří jsou finančními zákazníky ve smyslu Nařízení
Komise v přenesené pravomoci 2015/61 zejména
bank, pojišťoven a investičních společností)

1. Poplatek ze zůstatku
na účtech vedených v měně
EUR, který překračuje 1 mil.
EUR

měsíčně

-

1,0 % p.a. 1)

2. ÚČTY A VKLADY, 2.4. Poplatek z nadlimitních
zůstatků na běžných účtech (týká se pouze klientů,
kteří jsou finančními zákazníky ve smyslu Nařízení
Komise v přenesené pravomoci 2015/61 zejména
bank, pojišťoven a investičních společností)

2. Poplatek ze zůstatku
na účtech vedený v měně
CZK, který
překračuje 30 mil. CZK

měsíčně

-

1,0 % p.a. 1)

1)
Zůstatkem se rozumí součet kladných zůstatků účtů Klienta stejné měny, která je na řádku uvedena. V případě, že celkový kladný zůstatek účtů vedených
ve stejné měně je na konci dne vyšší než mezní hodnota, jejíž výše je uvedena v příslušném řádku, je Klient povinen poplatek uhradit. Účty se rozumí běžné
účty vedené Bankou pro Klienta. Běžným účtem se rozumí rovněž měnová složka účtu vedeného ve vícero měnách. Není-li z příslušné smlouvy zjevné, zda
je účet označen jako běžný, rozumí se jím účet, který je určen především k provádění Platebních transakcí..

Platební styk
Nově nebudeme účtovat za příchozí úhradu / okamžitou platbu 4 Kč u klientů s původním účtem Běžný účet pro právnické
osoby.
Kapitola

Poplatek

3. PLATEBNÍ STYK A HOTOVOSTNÍ OPERACE,
3.1 Bezhotovostní Tuzemské platební transakce
(v měně CZK)
1)

Příchozí úhrada / Okamžitá platba

Aktuální cena

Nová cena

4 Kč 1)

v ceně tarifu

Platí pro Běžný účet pro právnické osoby

Platební karty
Nově mohou klienti využívat debetní kartu výhradně k Běžnému účtu vedenému v měně CZK, ke kterému byla vydána.
Nebude již možné propojit debetní kartu s dalšími běžnými účty v cizí měně. Pro komfortní a výhodné placení při cestách
v zahraničí doporučujeme aktivaci dalších až 18 měnových složek v rámci jednoho běžného účtu.
Dotaz na zůstatek prostřednictvím cizího bankomatu nově nebude zpoplatněn, oproti původním 9 Kč.
V případě transakcí platební kartou, při kterých dochází ke směně, je účtována směnná přirážka. Poplatek je uveden
v přiložené tabulce.
Novinkou pro klienty je možnost si pořídit Vkladovou kartu, která je zpoplatněna částkou 25 Kč měsíčně nebo debetní kartu
Business GOLD Visa, která je zpoplatněna částkou 350 Kč měsíčně
Novou službou je i expresní výroba a doručení platební karty, která je zpoplatněná dle přiložené tabulky.
Kapitola

Poplatek

Aktuální cena

Nová cena

5. PLATEBNÍ KARTY, 5.1. Debetní karty

1.2. Business GOLD Visa

-

350 Kč měsíčně

5. PLATEBNÍ KARTY, 5.1. Debetní karty

1.3. Vkladová karta

-

25 Kč měsíčně

5. PLATEBNÍ KARTY, 5.1. Debetní karty

2.3. Směnná přirážka

-

0,49 % z hodnoty směnného
kurzu střed pro příslušnou měnu
transakce podle kurzovního lístku

5. PLATEBNÍ KARTY, 5.1. Debetní karty

3.1. Expresní poskytnutí karty,
expresní znovuvygenerovaní PIN

-

2 000 Kč
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Pojištění
Doposud sjednané pojištění je zpoplatněno dle původního Sazebníku. Nově si klienti s účtem EQUA účet pro podnikatele
nebo EQUA účet pro právnické osoby mohou sjednat další pojištění uvedená v přiložené tabulce.
7.1. Pojištění k běžným účtům
Název položky

Pojištění - nabízená

1. Balíček pojištění podnikatelských rizik (zahrnuje pojištění na řádcích 2.–6.)

890 Kč měsíčně

2. Pojištění majetku

269 Kč měsíčně

3. Pojištění přerušení provozu

269 Kč měsíčně

4. Pojištění odpovědnosti

349 Kč měsíčně

5. Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých

129 Kč měsíčně

6. Pojištění plateb

89 Kč měsíčně

7.2. Úrazové pojištění k účtům
Název položky

Pojištění - nabízená

1. Osobní úrazové pojištění Opora

149 Kč měsíčně

2. Rodinné úrazové pojištění Opora

299 Kč měsíčně

7.3. Pojištění k debetním kartám
Název položky

Pojištění - nabízená

1. Cestovní pojištění K4P

89 Kč měsíčně

2. Pojištění Osobní strážce

89 Kč měsíčně

7.4. Pojištění k podnikatelským úvěrům
Název položky

Pojištění - nabízená

4,99% ze splátky úvěru
měsíčně

1. Pojištění schopnosti splácet podnikatelský úvěr

Ostatní služby
Nově budou mít klienti možnost pronájmu bezpečnostních schránek. Zpoplatnění této služby uvádí tabulka níže.
Kapitola

8. OSTATNÍ SLUŽBY, 8.1. Ostatní

Poplatek

4. Pronájem bezpečnostní schránky
na vybraných Obchodních
místech - Malá schránka / Střední
schránka / Velká schránka

Aktuální cena

-

Nová cena

6 000 / 8 000 / 10 000 Kč
vč. DPH ročně
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