
22.12.2010

Zvýhodn ěná nabídka 
finan čních produkt ů a služeb 
pro:

International police association, sekce Česká republika

Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011



22.12.2010 / strana 2

Nabízíme výhody pro členy IPA:

� Exkluzivní nabídka produktů a služeb pro členy IPA včetně dvou dalších 
(maximálně) rodinných příslušníků: (např. manžel/ka, druh/žka, přítel/kyně).

� Pro nárokování slevy je nutné: Předložit platný průkaz člena IPA s platnou 
známkou (dokladem o zaplacení členství na aktuální rok).

Co Vám můžeme nabídnout?

Nabízíme výhody pro vedoucí územní složky IPA 
– transparentní účet

� Žádné paušální poplatky za vedení účtu měsíčně

� Možnost nahlédnout do příjmů a výdajů Vaší organizace

� Až 10měn pod jedním číslem účtu

� Více informací:   Zde

� Pro založení účtu kontaktujte pí. Lhotákovou 

– viz. Kontakty poslední strana
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Rosteme s našimi klienty

U nás v bance se řídíme tím, co požadují naši klienti, 
a proto jim poskytujeme nadstandardní péči. Jsme 
moderní a dynamická banka. Naši bankéři jsou 
profesionálové, kteří přesně vědí co jejich klienti 
potřebují. 

Za více než 140 let naší existence jsme se naučili, 
že naši klienti budou spokojeni jen tehdy, pokud 
budeme růst společně s nimi, budeme jim 
naslouchat a dbát na neustálé zlepšování našich 
služeb. 



Raiffeisen Premium Banking

Kompletní servis a řešení finančních potřeb

� Individuální přístup osobního poradce ke klientovi
� Vytvoření osobního finančního plánu dle potřeb a situace klienta
� Vytvoření dlouhodobého vztahu na bázi důvěry mezi klientem a osobním poradcem 

� Vysoce kompetentní a komplexní finanční poradenství
� Rychlejší a jednodušší přístup k produktům, předschválené úvěrové limity
� Zvýhodněné poplatkování – o možnosti poskytnutí Finančního plánu zdarma 
prosím kontaktujte přímo našeho poradce

Kontaktujte nás
Máte-li o prémiové bankovnictví zájem či o něm chcete 
vědět více, sjednejte si schůzku s našimi poradci.

Michal Bechert, telefon: 731 663 143
Email: michal.bechert@rb.cz

Bezplatná telefonní linka: 800 900 900
www.premiumbanking.cz
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Nabídka pro zaměstnance - eKonto

Účet od banky, která za vedení účtu platí Vám
� Při aktivním používání našich služeb neplatí klienti žádné paušální poplatky 
� Banka za vedení účtu klientům každý měsíc platí extra bonus 20 Kč
� V případě zájmu klienta, banka pošle extra bonus na charitu

DALŠÍ VÝHODY

� Zdarma spořicí účet

� Princip věrnostních výhod

� Multiměnovost účtu – celkem 10 měn 

pod jedním číslem účtu

� Nastavení služeb na míru

� Maximální bezpečnost

� Mobilita klientů: 
� pomoc s převodem účtu a plateb
� úspora času a nákladů22.12.2010 / strana 5



Nabídka pro zaměstnance – eKonto

Výhody pro Vás

Bez ohledu na plnění podmínek věrnostních výhod tato zvýhodnění:

� nulové paušální poplatky za vedení účtu po dobu 3 měsíců bez poplatků

� vedení přímého bankovnictví po dobu 3 měsíců bez poplatků

� vedení debetní karty po dobu 3 měsíců bez poplatků

Vyzkoušejte si účet eKonto 3 měsíce zdarma! 
Využívejte věrnostních výhod a po 3 měsících mějte účet, 

za který platí banka Vám!
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Rychlá půjčka – snadný způsob, jak si splnit sny

Neúčelový spotřebitelský úvěr
Výhody pro Vás
úrok 13,9%, pouze pro členy IPA*HLAVNÍ VÝHODY

� až 200 000 Kč bez ručitele
� zdarma pojištění půjčky proti neschopnosti splácet

z důvodu smrti a trvalých následků úrazu
�bez doložení příjmu sazba 15,9% p.a.

4.111 Kč5.456 Kč9.594 Kč200.000 Kč

x2.728 Kč4.797 Kč100.000 Kč

x1.364 Kč2.399 Kč50.000 Kč

72 měsíců48 měsíců24 měsíců

Splátky při úrokové sazbě 13,9% p.a., RPSN od 15,9%
/*rodinní příslušníci sazby mají dle standartních podmínek banky/

22.12.2010 / strana 7

Nabídka pro zaměstnance – Úvěrové produkty



Účelová půjčka na bydlení – pohodlný způsob, jak si vylepšit bydlení

Výhodný úvěr do výše 1 milionu korun bez nutnosti ručení nemovitostí.

A NAVÍC

� další možnosti financování:

� zdravotní péče (plastické operace, kosmetika, péče)
� vzdělání (VŠ studium, zahraniční pobyty)
� koupě spotřebních předmětů (černá technika)

HLAVNÍ VÝHODY

� možnost financování veškerých investic do bydlení
� až 1 000 000 Kč bez ručitele
� bez nutnosti zajištění nemovitostí
� předčasné splacení v plné i částečné výši zdarma
� zdarma pojištění půjčky proti neschopnosti splácet
z důvodu smrti a trvalých následků úrazu

/*rodinní příslušníci sazby mají dle standartních podmínek banky/

Výhody pro Vás
úrok 11,9% pouze pro členy IPA*
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Nabídka pro zaměstnance – Úvěrové produkty



Nabídka pro zaměstnance –
Platební karty Exclusive

HLAVNÍ VÝHODY:

� od výše 10.tisíc do výše 200.tisíc Kč.
� opakovaně použitelné peněžní prostředky
� až 45 dní bez úroku
� vydání a vedení karty zdarma *
� věrnostní program Exclusive

* Pokud klient provede s kartou bezhotovostní úhrady ve výši alespoň
3.000 Kč/měs., jinak je účtován poplatek 35 Kč/měs.

A NAVÍC:

� nemusíte měnit svoji banku
� pro platby v ČR i zahraniční a na internetu
� možnost sjednání volitelných služeb:

� cestovní pojištění
� pojištění proti zneužití

Věrnostní platební karty Exclusive 
jednoduše k tomu, co si přejete

22.12.2010 / strana 9



Nabídka pro zaměstnance –
Platební karty Exclusive

EXCLUSIVE PROGRAM EXCLUSIVE PROGRAM –– výhody za kavýhody za kažždý ndý náákupkup

� za každou platbu kartou získáváte body 
� od banky získáváte 1 bod za 1 korunu
� od partnerů programu získáváte další body navíc

� body pak můžete využít následujícími způsoby:
� vyměnit za peněžní poukázky k partnerům programu
� převést na stavební spoření, životní pojištění či penzijní připojištění
� převést do jiného věrnostního programu
� vymě

Vhodnou volbou partnerů programu, u kterých budete nakupovat a odměny využívat, 
můžete získat zpět až 37 % z hodnoty svých nákupů.

Více nawww.exclusiveprogram.cz.

Věrnostní platební karty Exclusive 
jednoduše k tomu, co si přejete
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EXCLUSIVE PROGRAM EXCLUSIVE PROGRAM –– výhody za kavýhody za kažždý ndý náákupkup

Výběr z více než stovky partnerů programu Exclusive

Více na www.exclusiveprogram.cz.22.12.2010 / strana 11

Nabídka pro zaměstnance –
Platební karty Exclusive



Nabídka pro zaměstnance – Zhodnocování úspor

Vklady u Raiffeisenbank – zhodnoťte s jistotou své peníze
TERMÍNOVANÝ VKLAD EKONTO GARANT

� úrokový výnos až 4% (za období 2 let)
�možnost vybrat bez sankce až 20% z vložené částky
� termín vkladu 1, 2 nebo 3 roky
� zřízení a vedení vkladu zdarma
� vklad je ze zákona pojištěn

PRÉMIOVÝ DLUHOPIS / HYPOTÉČNÍ ZÁSTAVNÍ LIST

� garantovaný roční výnos až 1 % 
� možnost získání prémie až 3 %, případně participace na výnosu   
podkladového aktiva (např. CZK/EUR, burzovní indexy, komodity)

� celkový výnos až 4 %/participace až 80 %
� žádné poplatky (vstupní, výstupní, obhospodařovací)
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Pravidelná nabídka nových Prémiových vkladů a dluhopisů
dle aktuální situace na trzích



Nabídka pro zaměstnance – Zhodnocování úspor

Spořící účet u Raiffeisenbank – zhodnoťte své peníze 
s možností výběru kdykoliv!

Spořící účet – ekonto flexi

� úrokový výnos až 2% p.a. (pohyblivá úroková sazba)
� možnost disponovat s prostředky rychle
� zřízení a vedení vkladu zdarma
� vklad je ze zákona pojištěn
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Úroková sazba pří výpovědi na 1M je 2%, p.a. 
Vztahuje se na částky od 500tisíc Kč.



Nabídka pro zaměstnance – Zhodnocování úspor

Podílové fondy Raiffeisen – zhodnoťte své peníze

•PODÍLOVÉ FONDY Raiffeisen Capital Management

� výběr dle typu fondu
� výběr dle regionálního i oborového zaměření
� možnost investovat pravidelně s částkou již od 500 CZK
� vysoká likvidita
� nulové poplatky při odkupu

�Nově nabízené fondy s regionálním zaměřením na rozvíjející se trhy
� Emerging Markets Aktien
� Emerging Markets LocalBonds
� od října 2010 – nové CZK fondy:,

� Raiffeisen – CZK - LifeCycle Fund 2040 , Raiffeisen - Czech Click Fund
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SLEVA: 0,25% z poplatku u jednorázové investice  



Nabídka pro zaměstnance - Hypotéky

Výše hypotéky Doba splácení Fixace ú.s. Anuitní splátka Anuitní splátka se slevou Úspora po dobu fixace

3 000 000 30 let 7 let 17 015 16 641 31 416

Výše hypotéky Doba splácení Fixace ú.s. Vstupní poplatek - trh Vstupní poplatek - RB Úspora na poplatku

3 000 000 30 let 7 let 24 000 0 24 000

Úspora celkem
55 416

Hypotéky – pohodlně k Vašemu novému bydlení

Výhody pro Vás

ZVÝHODNĚNÁ ÚROKOVÁ SAZBA o 0,2% p. a. 
u fixací na 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 15 let 
Platí pro klasické i „americké“ hypotéky (výjimkou jsou hypotéky typu Equi – hypotéka 
bez dokládání příjmu)
Nabídka je platná pro první období fixace
Celková úspora až 55 000 Kč u hypotéky na 3 000 000 Kč
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Klienti mající účet v bance dobu delší jak 6M
a aktivně využívají účet získají slevu 0,4% p. a. 



Nabídka pro zaměstnance - Hypotéky

Hypotéky – pohodlně k Vašemu novému bydlení

Široká škála produktů

� se splatností až 30 let
� s financováním až do 90% zástavní hodnoty nemovitosti 
� s možností volby délky fixace úrokové sazby na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 či 15 let
� možnost mimořádných splátek u všech typů hypoték

� Hypotéka KLASIK – klasická hypotéka na pořízení nemovitosti k bydlení

� Offsetová hypotéka – hypotéka se zápočtem úspor

� Hypotéka KLASIK PLUS – když chcete koupit družstevní byt

� Hypotéka UNIVERZÁL – neúčelová nebo účelová americká hypotéka – peníze na cokoli 

� VARIABILNÍ hypotéka 

• účelová nebo neúčelová hypotéka fungující jako kontokorent s možností čerpat a splácet dle     

vlastní volby

• umožňuje konsolidovat stávající závazky, mít finanční rezervu na účtu nebo si koupit auto či byt
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Kontakt

jméno: Ing. Pavla Lhotáková

pozice: ředitel pobočky Zenklova
telefon: 603/808012, 225340220

email: pavla.lhotakova@rb.cz

Pro bližší informace k nabídce se prosím 
obraťte na:

Kontaktní pracovník za IPA 
p. Luzar, telefon: 603457989, 

email: ipa.palmovka@seznam.cz


