KREDITNÍ

EASY

STYLE

DE LUXE

MasterCard Standard

MasterCard World

MasterCard World

až 45 dní

až 50 dní

až 50 dní

1101083110/5500

1101083110/5500

1101083110/5500

Hlavní karta







Dodatková karta




















99 Kč měs.

KARTY

Typ karty
Bezúročné období
Číslo splátkového účtu

VYDÁNÍ
KARTY

Dodatková karta ve formě Bezkontaktní nálepky

1)

Hlavní karta – v tarifu eKonto KOMPLET

SPRÁVA
KARTY

Hlavní karta – mimo tarif eKonto KOMPLET
Dodatková karta
Dodatková karta ve formě Bezkontaktní nálepky

59 Kč měs.

199 Kč měs.

dle ceny Hlavní karty

99 Kč měs.





Bezhotovostní transakce

ÚROKOVÁ
SAZBA

– v případě úplného splacení v bezúročném období

0%

0%

0%

– v případě neúplného splacení v bezúročném období

od 1,88 % p. m.

od 1,42 % p. m.

od 1,22 % p. m.

Hotovostní transakce

2,5 % p. m.
1,9 % p. m.
1,9 % p. m.
3,5 % z celkové dlužné částky, 3,5 % z celkové dlužné částky, 3,5 % z celkové dlužné částky,
min. 300 Kč
min. 300 Kč
min. 300 Kč

Výše minimální splátky
Pojištění prodloužené záruky
Volitelný Balíček KOMFORT

POJIŠTĚNÍ

(Pojištění prodloužené záruky, Garance nejnižší ceny, Pojištění
zneužití karty a pojištění osobních věcí, Pojištění zakoupených věcí)

Volitelné cestovní pojištění
Volitelné pojištění schopnosti splácet kreditní kartu
Autoasistence

PROGRAMY
A SLUŽBY

Věrnostní/slevový program
ELITE program
Věrnostní prémie (peníze zpět na kartu)

3)

Platba kartou u obchodníka v ČR

VÝBĚRY
A PLATBY

2)
3)
4)






99 Kč měs. 2)

99 Kč měs.

99 Kč měs.

89 Kč měs.

89 Kč měs.

89 Kč měs.

0,69 % měs.
z celkové dlužné částky

0,69 % měs.
z celkové dlužné částky

0,69 % měs.
z celkové dlužné částky







Sphere

Sphere

VIP Sphere









1 % z plateb kartou
(až 129 Kč měsíčně)

1 % z plateb kartou
(až 250 Kč měsíčně)







Výběr hotovosti z bankomatu v ČR
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

100 Kč + 1 % z vybírané částky 100 Kč + 1 % z vybírané částky 100 Kč + 1 % z vybírané částky

Platba kartou u obchodníka v zahraničí

10 Kč

10 Kč

10 Kč

Změna PINu







Zamknutí/odemknutí karty pro internetové transakce







29 Kč měs.

29 Kč měs.

29 Kč měs.







19 Kč měs.

19 Kč měs.

19 Kč měs.

Inkaso celkové dlužné částky z kreditní karty
Elektronický výpis e-mailem
Papírový výpis poštou na adresu v ČR

1)



deviza prodej
deviza prodej
deviza prodej
+ směnná přírážka 4)
+ směnná přírážka 4)
+ směnná přírážka 4)
70 Kč + 1 % z vybírané částky 70 Kč + 1 % z vybírané částky 70 Kč + 1 % z vybírané částky

Výběr hotovosti kartou u obchodníka (Cash Back) v ČR

OSTATNÍ
SLUŽBY



Dodatková karta ve formě Bezkontaktní nálepky neobsahuje stejné služby jako standardní plastová karta. Více informací je uvedeno v aktuálně platném Ceníku produktů
a služeb pro soukromé osoby.
Ke kreditní kartě EASY lze sjednat nejdříve od 1. 9. 2016.
Více informací o Věrnostní prémii naleznete na www.rb.cz.
Směnná přirážka = 0,75 % z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce podle Kurzovního lístku Banky.
Poplatek za uvedenou Bankovní službu není účtován.
Služba není nabízena.

KREDITNÍ

KARTY

Typ karty
Bezúročné období
Číslo splátkového účtu

VYDÁNÍ
KARTY

ČSA

BILLA

MasterCard World

MasterCard World

MasterCard World

až 55 dní

až 55 dní

až 55 dní

5160018296/5500

5160018296/5500

5160018296/5500

Hlavní karta







Dodatková karta







Dodatková karta ve formě Bezkontaktní
nálepky







50 Kč měs.

2 500 Kč ročně

50 Kč měs.

Zdarma prvních 12 měsíců od
aktivace karty, pokud je v daném
zúčtovacím období provedena
alespoň jedna transakce.



Zdarma, pokud je v daném
zúčtovacím období provedena
alespoň jedna transakce kartou.

Dodatková karta



1 250 Kč ročně



Dodatková karta ve formě Bezkontaktní
nálepky







0%

0%

0%

2,0 % p. m.

2,0 % p. m.

2,0 % p. m.

Hlavní karta

SPRÁVA
KARTY

MALL.CZ

Poplatkové prázdniny

Bezhotovostní transakce
- v případě úplného splacení v bezúročném
období

ÚROKOVÁ
SAZBA

- v případě neúplného splacení
v bezúročném období
Hotovostní transakce
Výše minimální splátky
UNIQA cestovní pojištění k ČSA kreditní
kartě 1)

POJIŠTĚNÍ

Volitelné cestovní pojištění
Volitelné pojištění schopnosti splácet kreditní
kartu
Autoasistence 1)



89 Kč měs.

0,69 % měs. z celkové dlužné částky

0,69 % měs. z celkové dlužné částky

0,69 % měs. z celkové dlužné částky








Věrnostní prémie

2 % z plateb kartou
(až 1 000 Kč měs.)



3 % z plateb v BILLA a 1 %
z plateb u ostatních obchodníků
kartou (až 500 Kč měs.)

BILLA BONUS CLUB 1)







Sbírání mílí do OK PLUS













1)







deviza prodej + směnná přirážka 3)

deviza prodej + směnná přirážka 3)

deviza prodej + směnná přirážka 3)

Výběr hotovosti z bankomatu v ČR

3,5 % z výběru, min. 89 Kč

3,5 % z výběru, min. 89 Kč

3,5 % z výběru, min. 89 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

3,5 % z výběru, min. 89 Kč

3,5 % z výběru, min. 89 Kč

3,5 % z výběru, min. 89 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

Změna PINu 1)







Zamknutí/odemknutí karty pro internetové
transakce







29 Kč měs.

29 Kč měs.

29 Kč měs.

Inkaso celkové dlužné částky z kreditní
karty
Elektronický výpis e-mailem




89 Kč měs.

PREMIUM RB CLUB

Papírový výpis poštou na adresu v ČR

3)





Výběr hotovosti kartou u obchodníka (Cash
Back) v ČR 1)

2)



VIP PREMIUM RB CLUB

Platba kartou u obchodníka v zahraničí

1)





1)

Platba kartou u obchodníka v ČR

OSTATNÍ
SLUŽBY

2,5 % p. m.
3,2 % z dlužné částky,
min. 200 Kč

PREMIUM RB CLUB

Doprava golfového bagu

VÝBĚRY
A PLATBY

2,5 % p. m.
3,2 % z dlužné částky,
min. 200 Kč

ELITE program 1)

Věrnostní/slevový program

VÝHODY,
PROGRAMY
A SLUŽBY 2)

2,5 % p. m.
3,2 % z dlužné částky,
min. 200 Kč







19 Kč měs.

19 Kč měs.

19 Kč měs.

Neplatí pro Bezkontaktní nálepku.
Více informací o Výhodách, programech a službách naleznete na www.rb.cz
Směnná přirážka = 0,75 % z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce podle Kurzovního lístku Banky.
Poplatek za uvedenou Bankovní službu není účtován.
Služba není nabízena.

Tento dokument obsahuje pouze vybrané části Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, který je účinný od 1. 3. 2016. Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout
klientovi ve zjednodušené podobě základní informace o cenách spojených s kreditními kartami MALL.cz, ČSA a BILLA . Pro kompletní informace o cenách, dalších peněžitých
plněních a podmínkách, za nichž mají být placeny, prosím nahlédněte do Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, který můžete získat na kterémkoliv obchodním místě
Raiffeisenbank a.s. nebo na www.rb.cz.
Pro získání bankovních služeb uvedených v tomto dokumentu je nezbytné uzavřít s Raiffeisenbank a.s. písemnou smlouvu.
Raiffeisenbank a.s. je oprávněna za podmínek stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách Raiffeisenbank a.s. navrhovat klientům změny Ceníku produktů a služeb
pro soukromé osoby, proto je možné k obsahu tohoto dokumentu přihlížet pouze do okamžiku, kdy příslušná změna Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby nabude
účinnosti.
Reprezentativní příklad pro MALL.cz a BILLA kreditní kartu
Reprezentativní příklad pro úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty: výše úvěrového limitu 37 800 Kč, počet splátek 12/rok, měsíční splátka činí 3 574 Kč, úroková sazba
23,99 % p. a., RPSN 30,23 % p. a., celková částka splatná držitelem karty 43 490 Kč. Poplatky související s úvěrem: poplatek za správu karty 50 Kč měsíčně. Uvedený
reprezentativní příklad (zejména výpočet RPSN) je založen na předpokladu, že úvěr zcela vyčerpáte prostřednictvím kreditní karty jednou bezhotovostní transakcí ihned po
uzavření smlouvy, úvěr bude uhrazen nejpozději do jednoho roku dvanácti stejně vysokými měsíčními splátkami a bude úročený úrokovou sazbou 23,99 % p. a., přičemž za
správu kreditní karty platíte poplatek (poplatek 50 Kč měsíčně). Jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním procentním
sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr (výslednou RPSN například ovlivní, zda je čerpaný úvěr splacen v průběhu tzv. bezúročného období, doba splácení čerpaného úvěru,
výše měsíčních splátek, které činí min. 3,2 % z dlužné částky, nejméně však 200 Kč).
Reprezentativní příklad pro ČSA kreditní kartu
Reprezentativní příklad pro úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty: výše úvěrového limitu 37 800 Kč, počet splátek 12/rok, měsíční splátka činí 3 574 Kč, úroková sazba
23,99 % p. a., RPSN 41,52 % p. a., celková částka splatná držitelem karty 45 390 Kč. Poplatky související s úvěrem: poplatek za správu karty 2 500 Kč ročně. Uvedený
reprezentativní příklad (zejména výpočet RPSN) je založen na předpokladu, že úvěr zcela vyčerpáte prostřednictvím kreditní karty jednou bezhotovostní transakcí ihned po
uzavření smlouvy, úvěr bude uhrazen nejpozději do jednoho roku dvanácti stejně vysokými měsíčními splátkami a bude úročený úrokovou sazbou 23,99 % p. a., přičemž
za správu kreditní karty platíte poplatek (poplatek 2 500 Kč ročně). Jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním
procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr (výslednou RPSN například ovlivní, zda je čerpaný úvěr splacen v průběhu tzv. bezúročného období, doba splácení
čerpaného úvěru, výše měsíčních splátek, které činí min. 3,2 % z dlužné částky, nejméně však 200 Kč).

Tento dokument obsahuje pouze vybrané části Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, který je účinný od 1. 3. 2016. Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout klientovi
ve zjednodušené podobě základní informace o cenách spojených s kreditními kartami EASY, STYLE a DE LUXE. Pro kompletní informace o cenách, dalších peněžitých plněních
a podmínkách, za nichž mají být placeny, prosím nahlédněte do Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, který můžete získat na kterémkoliv obchodním místě Raiffeisenbank a.s.
nebo na www.rb.cz.
Pro získání bankovních služeb uvedených v tomto dokumentu je nezbytné uzavřít s Raiffeisenbank a.s. písemnou smlouvu.
Raiffeisenbank a.s. je oprávněna za podmínek stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách Raiffeisenbank a.s. navrhovat klientům změny Ceníku produktů a služeb
pro soukromé osoby, proto je možné k obsahu tohoto dokumentu přihlížet pouze do okamžiku, kdy příslušná změna Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby nabude
účinnosti.
Reprezentativní příklad pro DE LUXE kartu
Reprezentativní příklad pro úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty: výše úvěrového limitu 37 800 Kč, počet splátek 12/rok, měsíční splátka činí 3 500 Kč, úroková sazba
19,92 % p. a., RPSN 35,48 % p. a., celková částka splatná držitelem karty 44 390 Kč. Poplatky související s úvěrem: poplatek za správu karty 199 Kč měsíčně. Uvedený
reprezentativní příklad (zejména výpočet RPSN) je založen na předpokladu, že úvěr zcela vyčerpáte prostřednictvím kreditní karty jednou bezhotovostní transakcí ihned
po uzavření smlouvy, úvěr bude uhrazen nejpozději do jednoho roku dvanácti stejně vysokými měsíčními splátkami a bude úročený úrokovou sazbou 19,92 % p. a., přičemž
za správu kreditní karty platíte poplatek (poplatek 199 Kč měsíčně). Jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním
procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr (výslednou RPSN například ovlivní, zda je čerpaný úvěr splacen v průběhu tzv. bezúročného období, doba splácení
čerpaného úvěru, výše měsíčních splátek, které činí min. 3,5 % z dlužné částky, nejméně však 300 Kč).
Reprezentativní příklad pro STYLE kartu
Reprezentativní příklad pro úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty: výše úvěrového limitu 37 800 Kč, počet splátek 12/rok, měsíční splátka činí 3 548 Kč, úroková sazba
22,56 % p. a., RPSN 29,06 % p. a., celková částka splatná držitelem karty 43 285 Kč. Poplatky související s úvěrem: poplatek za správu karty 59 Kč měsíčně. Uvedený
reprezentativní příklad (zejména výpočet RPSN) je založen na předpokladu, že úvěr zcela vyčerpáte prostřednictvím kreditní karty jednou bezhotovostní transakcí ihned
po uzavření smlouvy, úvěr bude uhrazen nejpozději do jednoho roku dvanácti stejně vysokými měsíčními splátkami a bude úročený úrokovou sazbou 22,56 % p. a., přičemž
za správu kreditní karty platíte poplatek (poplatek 59 Kč měsíčně). Jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním
procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr (výslednou RPSN například ovlivní, zda je čerpaný úvěr splacen v průběhu tzv. bezúročného období, doba splácení
čerpaného úvěru, výše měsíčních splátek, které činí min. 3,5 % z dlužné částky, nejméně však 300 Kč).
Reprezentativní příklad pro EASY kartu
Reprezentativní příklad pro úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty: výše úvěrového limitu 37 800 Kč, počet splátek 12/rok, měsíční splátka činí 3 594 Kč, úroková sazba
25,08 % p. a., RPSN 28,16 % p. a., celková částka splatná držitelem karty 43 130 Kč. Poplatky související s úvěrem: poplatek za správu karty 0 Kč měsíčně. Uvedený
reprezentativní příklad (zejména výpočet RPSN) je založen na předpokladu, že úvěr zcela vyčerpáte prostřednictvím kreditní karty jednou bezhotovostní transakcí ihned
po uzavření smlouvy, úvěr bude uhrazen nejpozději do jednoho roku dvanácti stejně vysokými měsíčními splátkami a bude úročený úrokovou sazbou 25,08 % p. a., přičemž
za správu kreditní karty neplatíte poplatek (poplatek 0 Kč měsíčně). Jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním
procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr (výslednou RPSN například ovlivní, zda je čerpaný úvěr splacen v průběhu tzv. bezúročného období, doba splácení
čerpaného úvěru, výše měsíčních splátek, které činí min. 3,5 % z dlužné částky, nejméně však 300 Kč).

