RAIFFEISEN CENNÍK SLUŽIEB
ZÁSADY SPOPLATŇOVANIA

ÚČET
4€

2. Poplatky za transakcie uskutočnené na
vašom účte v posledný bankový pracovný
deň v mesiaci zúčtujeme v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci.
3. Pri zatvorení účtu vám v kalendárnom mesiaci,
v ktorom bude účet zatvorený, nebudeme
účtovať mesačný poplatok za účet, za tento
mesiac zúčtujeme len poplatky za vykonané
transakcie a poskytnuté služby.

druhý a ďalší výber z bankomatov
iných bánk v SR alebo v zahraničí
v mesiaci

2€

výber kartou v pobočke inej banky,
na pošte, v zmenárni v SR alebo
v zahraničí

10 €

zmena PIN kódu

2€

kópia mesačného výpisu

5€

4. Ak využívate aj niektoré iné služby, ktoré nie
sú obsiahnuté v Raiﬀeisen cenníku služieb,
použijeme na zúčtovanie poskytovanej služby
poplatok podľa dohody s vami.
5. Pod spracovaním platobného príkazu
rozumieme spracovanie SEPA úhrady
a spracovanie zahraničného platobného
príkazu je spracovanie ostatných prevodov
klienta.
6. Raiﬀeisen cenník služieb upravuje poplatky
Raiﬀeisen banky. Raiﬀeisen banka je zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I ako Tatra banka, a.s., odštepný
závod Raiﬀeisen banka, Hodžovo nám. 3,
811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ:
2020408522, oddiel: Sa, vložka č. 71/B.
7. Raiﬀeisen cenník služieb je platný
od 1. 9. 2016.

PÔŽIČKA
poskytnutie pôžičky
čiastočné a predčasné splatenie

0€
0€

zmena spôsobu splácania

0€

VIAZANÝ VKLAD
zriadenie, vedenie, zrušenie
viazaného vkladu
kópia výpisu

1. Za účtovné obdobie považujeme celý
kalendárny mesiac, počas ktorého je účet
otvorený.

0€
5€

Raiﬀeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiﬀeisen banka

účet (mesačne)
•vedenie účtu a kasičky
•vklad a výber hotovosti v pobočke
•vydanie a správa karty k účtu
pre majiteľa a ďalšie osoby
•platba kartou doma a v zahraničí
•výber z bankomatov Tatra banky
•jeden výber z bankomatov iných
bánk v SR alebo v zahraničí
•spracovanie platobného príkazu
a spracovanie prijatej platby
•zadanie, zmena a zrušenie trvalého
príkazu a mandátu
•SMS o pohyboch na účte nad 10 €
•mesačný výpis k účtu a kasičke
•mesačný prehľad hospodárenia
•Internet banking

