MŮŽE MI BANKA
USNADNIT ŽIVOT?
SAMOZŘEJMĚ.
NABÍDKA RAIFFEISENBANK a.s.
pro zaměstnance společnosti
Univerzita Palackého v Olomouci
CHYTRÝ účet
vedení zdarma a bez podmínek
výběry ze všech bankomatů na celém světě zdarma
a bez podmínek
neomezené tuzemské odchozí a příchozí platby

Hypotéky
zdarma odhad nemovitosti
sleva 0,1% z úrokové sazby
Hypotéka naruby – nejprve si zajistíte financování
a teprve potom vyberete nemovitost

AKTIVNÍ účet
vedení za symbolických 19 Kč / měsíc a bez podmínek
výběry ze všech bankomatů na celém světě zdarma
a bez podmínek
vedení až 19 měn pod jedním číslem účtu
první příchozí/odchozí platba mimo EHP, nebo v rámci
EHP jiná než EUR, měsíčně zdarma

Investice
k novým typům účtů (CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
50 % sleva ze vstupního poplatku vybraných fondů
Raiffeisen
nulový vstupní poplatek u vybraných investičních
strategií

Kreditní karta STYLE
vrátí Vám zpět 1 % z nákupu
vedení karty na půl roku zdarma
atraktivní slevy díky RB Clubu
pojištění: prodloužené záruky o 1 rok, proti zneužití
karty, krádeži osobních věcí
Povolený debet
za výhodnou úrokovou sazbu 11,9 % p. a.
finanční rezerva ve výši od 5 000 do 150 000 Kč
můžete čerpat jako: výběr hotovosti, platba kartou,
příkaz k úhradě

Kristýna Olšovská
RM Company Sales
Mobil: +420 702 123 344
E-mail: kristyna.olsovska@rb.cz
Nabídka je platná na všech
pobočkách Raiffeisenbank

Company sales

Uniqa
20 % sleva na pojištění nemovitosti a domácnosti
40 % sleva na pojištění nemovitosti a domácnosti
v případě sjednání životního pojištění
Raiffeisen stavební spořitelna
stavební spoření zdarma s cílovou částkou 200 000 Kč
pro nové klienty, kteří si zároveň založí i běžný účet
Mobilita
převedeme Váš účet z jakékoliv banky v ČR, včetně
inkasa, SIPO, trvalých plateb

Jan Mikulík
Ředitel pobočky
Polská 1, Olomouc,
Mobil: +420 724 644 673
E-mail: jan.mikulik@rb.cz

Lea Havrlantová
Ředitelka pobočky
Nám. Národních hrdinů 1,
Olomouc
Mobil: +420 603 808 463
E-mail: lea.havrlantova@rb.cz

www.rb.cz/companysales

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PRO POVOLENÝ DEBET
Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že úvěr ve výši 30 000 Kč bude zcela vyčerpán v den uzavření smlouvy, bude
úročený úrokovou sazbou 11,9 % p.a. a splacen bude jednorázově jeden rok od vyčerpání úvěru. Dále vychází z předpokladu,
že zaplatíte poplatek za poskytnutí úvěru 200 Kč a dále poplatek za vedení úvěru 90 Kč a poplatek za vedení běžného účtu
19 Kč, které jsou splatné měsíčně. Celková splatná částka v tomto případě činí 35 078 Kč a RPSN 18,38 %. Částka úroku splatná
za den v případě vyčerpání celé výše úvěru činí 10 Kč. Výpočet je pak rovněž založen na předpokladu, že úvěr bude trvat
po dohodnutou dobu a smluvní strany splní řádně a včas své povinnosti.
REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PRO STYLE KREDITNÍ KARTU
Celková výše spotřebitelského úvěru
(Úvěrového limitu): 
40 500,00 CZK
Zápůjční úroková sazba pro bezhotovostní
transakce (POS) v % p. a. (úroková sazba je pevná):  23,99 %

Měsíční poplatek za správu Karty: 
Celková částka, kterou má Klient zaplatit: 
RPSN v % p. a.: 	

50,00 CZK
46 362,81 CZK
30,01 %

Výpočet hodnoty RPSN a celkové částky, kterou má Klient zaplatit, vychází z parametrů úvěru uvedených v tabulce výše a dále
z následujících předpokladů: Klient vyčerpal spotřebitelský úvěr (Úvěrový limit) okamžitě v plné výši formou bezhotovostní
transakce (platby u obchodníka), přičemž úvěr je poskytnut na dobu jednoho roku a jistina úvěru je splácena ve stejných
měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání dle splátkového kalendáře uvedeného níže. Měsíční poplatek
za správu Karty je v souladu se Smlouvou účtován měsíčně, případný roční poplatek za správu Karty je účtován v okamžiku
čerpání spotřebitelského úvěru.
Celková částka, kterou má Klient zaplatit, představuje součet Úvěrového limitu (vyčerpané jistiny) a celkových nákladů úvěru,
tedy úroků vypočtených s použitím zápůjční úrokové sazby pro bezhotovostní transakce a poplatků uvedených v tabulce výše.
Jiné mechanismy čerpání či splácení spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším hodnotám RPSN a dalších parametrů
spotřebitelského úvěru uvedených v příkladu výše. RPSN a celková částka, kterou má Klient zaplatit, je stanovena na základě
modelového příkladu a předpokladů stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro výpočet jsou použity
parametry úvěru platné ke dni podpisu Návrhu Smlouvy.
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ:

Výše splátky v CZK

Výše jistiny
splacené
ve splátce v CZK

Měsíc 1

3 425,00

3 375,00

Měsíc 2

4 976,85

3 375,00

Měsíc 3

4 099,72

3 375,00

Měsíc 4

4 032,25

3 375,00

Měsíc 5

3 964,78

3 375,00

Měsíc 6

3 897,30

3 375,00

Měsíc 7

3 829,83

3 375,00

Měsíc 8

3 762,36

Měsíc 9

3 694,89

Měsíc 10
Měsíc 11
Měsíc 12

3 492,47

Harmonogram
splácení

Výše zbývající
nesplacené jistiny
po splátce v CZK

Další náklady
zahrnuté ve splátce
(poplatky) v CZK

0,00

37 125,00

50,00

1 551,85

33 750,00

50,00

674,72

30 375,00

50,00

607,25

27 000,00

50,00

539,78

23 625,00

50,00

472,30

20 250,00

50,00

404,83

16 875,00

50,00

3 375,00

337,36

13 500,00

50,00

3 375,00

269,89

10 125,00

50,00

3 627,42

3 375,00

202,42

6 750,00

50,00

3 559,94

3 375,00

134,94

3 375,00

50,00

3 375,00

67,47

0,00

50,00
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Výše úroku
splaceného
ve splátce v CZK
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