Oferta dla Krajowej
Izby Radców Prawnych

Raiffeisen Polbank – Partner Krajowej Izby
Radców Prawnych – przygotował ofertę
przeznaczoną dla radców prawnych,
aplikantów oraz kancelarii radcowskich
0zł

Wymarzone Konto Osobiste
JJ 0

zł za prowadzenie konta,

JJ 0

zł za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju kartą Mastercard Debit,

JJ 0

zł za wpłatę gotówki w Oddziale i w bankomatach Banku,

JJ 6

zł miesięcznie za korzystanie z karty debetowej Mastercard Debit, z darmowym ubezpieczeniem
„CYBER Pomoc”, chroniącym przed cyberprzestępstwami, lub

JJ 0

zł miesięcznie za kartę debetową Wymarzona Visa – wystarczy wykonać min. 1 transakcję
bezgotówkową w miesiącu; 3 zł miesięcznie w przypadku braku transakcji bezgotówkowej,

JJ oprocentowanie

wszystkich środków na rachunku do 0,525% w skali roku,

JJ 0

zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet z kartą Wymarzona Visa, z wyłączeniem wypłat
z bankomatów tej sieci zlokalizowanych w placówkach innych banków.

Wszystkie środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane już od pierwszego grosza. Wysokość oprocentowania jest zmienna i zależy
od stopy referencyjnej NBP i stałego mnożnika Banku, wskazanego w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych
w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym.

Oprocentowanie wzrasta wraz ze wzrostem salda na rachunku.
Przedział kwotowy

Wymarzone Konto Osobiste

Wysokość oprocentowania

0 zł – 10 000 zł

Stopa referencyjna NBP x 0,15

0,225%*

od 10 000,01 zł

Stopa referencyjna NBP x 0,35

0,525%*

Środki własne są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie jest naliczane odrębnie dla sald zgromadzonych
w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego, a następnie sumowane. Wysokość
oprocentowania ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jeżeli wysokość stopy referencyjnej
NBP w poprzednim miesiącu uległa zmianie.
* P odane oprocentowanie wyliczono według stopy referencyjnej NBP aktualnej na dzień 1.01.2018 r. Oprocentowanie na Wymarzonym
Koncie Osobistym obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.
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Konto Wymarzony Cel
JJ 0

zł za otwarcie i prowadzenie konta,

JJ 0

zł za wpłaty gotówkowe w oddziale Banku,

JJ 0

zł za pierwszy przelew wewnętrzny, zewnętrzny lub wypłatę w oddziale Banku w miesiącu – 20 zł za
każdy kolejny.

Oprocentowanie:
Przedział kwotowy

Konto Wymarzony Cel

Wysokość oprocentowania

0 zł – 100 000 zł

Stopa referencyjna NBP x 0,35

0,525% w skali roku*

od 100 000,01 zł

Stopa referencyjna NBP x 0,15

0,225% w skali roku*

* P odane oprocentowanie jest wyliczone według stopy referencyjnej NBP z 1.01.2018 r. Aktualizacja oprocentowania następuje, gdy
Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o zmianie stopy referencyjnej (w przypadku zarówno jej podwyższenia, jak i obniżenia).
Oprocentowanie konta ulega zmianie od pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Rada Polityki
Pieniężnej zmieniła wysokość stopy referencyjnej. Informację o aktualnej stopie referencyjnej znajdziesz na stronie nbp.pl.

Dodatkowe oprocentowanie:
Jeśli spełnisz określone warunki, otrzymasz dodatkowe oprocentowanie, czyli bonus w wysokości:
JJ 1,675%
JJ 1,00%

dla salda do 100 tys. PLN oraz

powyżej tego salda w skali roku.

Tym samym oprocentowanie (łącznie) Konta Wymarzony Cel to:
JJ 2,20%

dla salda do kwoty 100 000 PLN (0,525% oprocentowanie standardowe + 1,675% oprocentowanie
bonusowe),

JJ 1,225%

dla salda powyżej 100 000 PLN (0,225% oprocentowanie standardowe + 1,00%
oprocentowanie bonusowe).

Bonus jest przyznawany:
JJ jeżeli

w poprzednim okresie rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym) Konto Wymarzony Cel zostało
zasilone kwotą co najmniej 1 zł (w postaci wpłaty gotówkowej, przelewu przychodzącego –
zewnętrznego i wewnętrznego – lub wpływu środków zakończonej lokaty) oraz

JJ jeśli

w poprzednim okresie rozliczeniowym Konto Wymarzony Cel nie zostało obciążone (wypłatą
gotówkową, przelewem zewnętrznym, przelewem wewnętrznym, otwarciem lokaty).

Oprocentowanie bonusowe na Koncie Wymarzony Cel obowiązuje do 31.03.2018 r.
Podane oprocentowanie jest wyliczone według stopy referencyjnej NBP z 1.01.2018 r. Aktualizacja oprocentowania następuje, gdy
Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o zmianie stopy referencyjnej (w przypadku zarówno jej podwyższenia, jak i obniżenia).
Oprocentowanie konta ulega zmianie od pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Rada Polityki
Pieniężnej zmieniła wysokość stopy referencyjnej.
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Lokaty terminowe
Specjalnie dla Państwa podwyższamy stawkę oprocentowania Lokaty Lojalny Bank otwieranej na okres
3 lub 6 miesięcy – o 0,10 pp. w skali roku, w stosunku do stawki oferowanej przez Bank na dzień
zawierania umowy dotyczącej tego produktu.
Aktualne warunki oprocentowania dla tej lokaty w ofercie dla radców prawnych i aplikantów to: 1,70%
na okres 3 miesięcy** oraz 1,60% na 6 miesięcy**.
** P odane oprocentowanie jest wyliczone według stawek z Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen
Bank Polska S.A. – dla lokat terminowych obowiązującej od 5.01.2018 r.

Karty kredytowe
JJ Karta

Kredytowa World Mastercard Class&Club – 0 zł opłaty miesięcznej za prowadzenie konta karty
w pierwszym roku użytkowania karty, 10 zł miesięcznie w kolejnych latach***,

JJ Karta

Kredytowa Visa Platynowa – obniżona opłata za wydanie i użytkowanie karty w pierwszym
roku: 200 zł.

*** P odana wysokość opłat jest zgodna z Tabelą oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla kart kredytowych w Raiffeisen
Bank Polska S.A. obowiązującej od 18.01.2017 r.

Kredyt na Miarę
JJ prowizja

za udzielenie kredytu – 0%,

JJ oprocentowanie

równe stopie lombardowej NBP + marża 5,99%,
na dzień 1 kwietnia 2017 r. – 8,49%.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu na Miarę
spłacanego w 78 równych ratach miesięcznych, gdzie kwota
udzielonego kredytu wynosi 25 000 zł i obejmuje wartość
finansowanej kredytem prowizji w wysokości 0%, tj. 0 zł,
z uwzględnieniem oprocentowania nominalnego w wysokości
8,49%, wynosi 8,83%. Miesięczna rata Kredytu na Miarę równa
jest 418,17 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
wynosi 32 617,24 zł, a całkowita kwota kredytu to 25 000 zł.
Stan na dzień 01.04.2017 r.
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0zł

Wymarzone Konto dla Biznesu
JJ 0

zł za prowadzenie konta,

JJ 0

zł za wypłaty z bankomatów Banku i sieci Euronet.

Rachunek bieżący w PLN – prowadzenie, opłata miesięczna

0 zł

Udostępnienie bankowości internetowej R-Online, R-Online Business,
Centrum Telefoniczne, Mobilny Bank i R-Dealer

0 zł

Karta debetowa do rachunku w PLN – opłata za miesiąc

2,5 zł

Liczba bezpłatnych przelewów krajowych wychodzących w PLN
z rachunku bieżącego lub pomocniczego w miesiącu– Internet

40 przelewów

Przelew wychodzący po przekroczeniu puli bezpłatnych przelewów
– Internet

0,90 zł

Wymarzone Auto – program wynajmu samochodów
dla Klientów indywidualnych oraz firm
JJ szeroka

oferta modeli aut gotowych do wynajmu,

JJ możliwość
JJ od
JJ 0%

indywidualnej wyceny konkretnego modelu pojazdu,

0% wkładu własnego,
prowizji przygotowawczej,

JJ w

skład raty wynajmu wchodzą: rejestracja auta, serwis, ubezpieczenie
pojazdu i Assistance, wsparcie techniczne,

JJ okres

wynajmu pojazdu: od 12 miesięcy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

801 180 801*
22 549 99 99

* Koszt połączenia według taryfy operatora.

Pieczątka oddziału

raiffeisenpolbank.com

