
   0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego w PLN
   0 zł za wszystkie przelewy do ZUS i US wykonane przez bankowość internetową lub Mobilny Bank
   0 zł za wszystkie wypłaty w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Banku i sieci Euronet
   0 zł za wszystkie wpłaty w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Banku z opcją wpłat
   0 zł za udostępnienie i korzystanie z bankowości internetowej, Mobilnego Banku oraz Centrum Telefonicznego
   0 zł za pakiet ubezpieczenia Pomoc dla Biznesu obejmujący: pomoc techniczną, drogową, medyczną, informacyjną,  

infolinię prawną oraz firmowy serwis concierge

Dodatkowe profity dla klientów, którzy osiągają większe wpływy na konto – przyznawane automatycznie.

Jeśli wpływy na rachunek są wyższe, firma otrzymuje jeszcze więcej korzyści. Wysokość wpływów jest   
co miesiąc weryfikowana i automatycznie wpływa na warunki cenowe oferty w kolejnym miesiącu.

Wymarzone Konto dla Biznesu to mocne warunki 
już na start współpracy z Bankiem, dzięki którym  
nie ryzykujesz, że zapłacisz za podstawową  
obsługę Twojego konta firmowego.

Wymarzone Konto Dla Biznesu

Opłaty uzależnione od wpływów miesięcznych poniżej 20 tys. zł od 20 tys. zł 
do 100 tys. zł 

powyżej
 100 tys. zł 

Pakiet bezpłatnych przelewów krajowych  
zleconych w bankowości internetowej

20 przelewów/ 
kolejny 1,5 zł

40 przelewów/ 
kolejny 0,9 zł bez limitu

Karta debetowa do rachunku w PLN 
– opłata miesięczna 3 zł 1,5 zł 0 zł

Rachunki pomocnicze w PLN  
i walutach obcych – opłata miesięczna 15 zł 7 zł 0 zł

Wpłaty i wypłaty  
gotówki w oddziale  0,35% min. 10 zł  0,35% min. 10 zł

 0 zł za pierwsze 
 dwie wpłaty/wypłaty  

w miesiącu,  
kolejne 0,35% min. 10 zł

Przelew zagraniczny STANDARDOWY z opcją 
SHA zlecony w bankowości internetowej z rachunku 
bieżącego lub pomocniczego

75 zł 50 zł 25 zł

Przelew SEPA do kwoty 50 000 EUR zlecony  
w bankowości internetowej z rachunku bieżącego  
lub pomocniczego

5 zł 4 zł 3 zł

Przelew SEPA  powyżej kwoty 50 000 EUR zlecony  
w bankowości internetowej z rachunku bieżącego  
lub pomocniczego

25 zł 25 zł 25 zł



Rachunek pomocniczy
   rachunek dostępny w walutach: PLN, EUR, USD, CHF,  

GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB
   nieograniczona liczba rachunków pomocniczych
   karta debetowa do rachunków pomocniczych w PLN, EUR 

Dodatkowo do Wymarzonego Konta dla Biznesu oferujemy bezpłatne 
ubezpieczenie Pomoc dla Biznesu, w ramach którego możesz uzyskać:
   pomoc techniczną – od ślusarza do informatyka, w przypadku awarii  

sprzętu biurowego lub szkód wywołanych zdarzeniami losowymi 
   pomoc drogową – w przypadku awarii samochodu służbowego 
   pomoc medyczną – w razie nieszczęśliwego wypadku  

w siedzibie firmy lub podczas podróży służbowej 
    infolinie informacyjne – medyczną, gospodarczą i rekrutacyjną 
   firmowy serwis concierge – oferujący profesjonalną organizację usług, 

pomoc w zakupie biletów lotniczych, usług tłumacza, organizacji przyjęć 
biznesowych, imprez okolicznościowych, rezerwacji stolika w restauracji,  
w wysyłce kwiatów w wyznaczone miejsce, organizacji podróży 
służbowych i przy wielu innych zadaniach 

   infolinię prawną – w razie potrzeby konsultacji prawnej dotyczącej firmy  
z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy, podatkowego  
czy autorskiego

Jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, Wymarzone 
Konto dla Biznesu założysz łatwo i bez zbędnych formalności przez 
Internet, składając wniosek na stronie raiffeisenpolbank.com/male-firmy. 
Konto firmowe dla każdej formy prawnej można również założyć  
w dowolnej placówce Raiffeisen Polbank. 

 * Podane oprocentowanie wyliczone według stopy referencyjnej NBP aktualnej w dniu 
10.08.2016 r., równej 1,50%. Oprocentowanie jest naliczane odrębnie dla salda w danym 
przedziale kwotowym zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego, a następnie 
sumowane.

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny 
  waluty rachunku: PLN, EUR, USD
  bezpłatne otwarcie i prowadzenie
   nielimitowana liczba bezpłatnych przelewów z rachunków 

rozliczeniowo-lokacyjnych na rachunek bieżący oraz rachunki 
pomocnicze w każdej walucie w Banku

   oprocentowanie środków rośnie wraz z wysokością  
salda na rachunku:

Platforma wymiany walut R-Dealer
Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer umożliwia wymianę 
walut online i oferuje: 
  konkurencyjne kursy walutowe
   możliwość wymiany walut bez pokrycia na rachunku  

w momencie zawierania transakcji
   transakcje rozliczane automatycznie na z góry zdefiniowanych 

rachunkach pomocniczych w walucie obcej, otwartych  
w ramach konta

Karta debetowa Visa Business

Ubezpieczenie Pomoc dla Biznesu

   0 zł za wydanie i maks. 3 zł miesięcznie  
za użytkowanie karty debetowej

   0 zł za wypłaty z bankomatów zlokalizowanych  
w oddziałach Banku sieci Euronet w Polsce

   0 zł za wpłaty w wyszczególnionych bankomatach  
zlokalizowanych w oddziałach Banku 

   dowolna liczba kart do jednego rachunku w PLN  
   dzienne limity transakcyjne dla każdej karty 
   transakcje realizowane przez Internet i telefon 
   płatności zbliżeniowe bez podawania PIN do kwoty 50 zł 

Wymarzone Konto Dla Biznesu

Poczuj moc Wymarzonego Konta dla Biznesu!  
Załóż konto firmowe w Raiffeisen Polbank  
i korzystaj z mistrzowskich warunków!

Wymarzone Konto Dla Biznesu

raiffeisenpolbank.com

* Koszt połączenia według taryfy operatora.

801 180 801*
22 549 99 99

Oprocentowanie  
rachunków dla kwoty

Wysokość  
oprocentowania

do 9999,99 zł stopa ref. NBP x 0,5 = 0,75%*  

od 10 000,00 zł do 49 999,99 zł stopa ref. NBP x 0,6 = 0,90%* 

od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł stopa ref. NBP x 0,65 = 0,975%* 

od 100 000,00 zł stopa ref. NBP x 0,7 = 1,05%* 


