
Oferta dla 
Krajowej Izby Radców Prawnych

Raiffeisen Polbank – Partner  
Krajowej Izby Radców Prawnych 
– przygotował ofertę przeznaczoną
dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

Konto oszczędnościowe Wymarzony Cel

Karty kredytowe

Nowe, atrakcyjne Konto Wymarzony Cel to idealne i proste narzędzie, 
które pozwala na regularne, ale elastyczne odkładanie i pomnażanie 
oszczędności, np. na wakacje, drogie hobby lub edukację dziecka.

A Twoją systematyczność i wytrwałość w oszczędzaniu nagrodzimy 
bonusem w postaci dodatkowego oprocentowania!

0 zł:

 J za otwarcie i prowadzenie konta,

 J za wpłaty gotówkowe na konto,

 J za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu 
(20 zł za każdy kolejny),

 J za pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu 
(20 zł za każdy kolejny),

 J za pierwszą wypłatę w miesiącu w kasie 
(20 zł za każdą kolejną).

Oprocentowanie Konta Wymarzony Cel to:

 J środki od 0 zł do 100 000 zł  
– stopa referencyjna NBP x 0,35 = 0,525%,

 J środki od 100 000,01 zł 
– stopa referencyjna NBP x 0,15 = 0,225%.

Oprocentowanie na Koncie Wymarzony Cel jest ustalane na podstawie 
stopy referencyjnej NBP i stanowi iloczyn ww. stopy z ostatniego dnia 
roboczego miesiąca poprzedzającego oraz mnożnika (stała liczba ustalona 
przez Bank).

Podane oprocentowanie jest wyliczone według stopy referencyjnej NBP  
z 1.08.2017 r.

Aktualizacja oprocentowania nastąpi w sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej 
podejmie decyzję o zmianie stopy referencyjnej (w przypadku zarówno jej 
podwyższenia, jak i obniżenia). Oprocentowanie konta ulega zmianie 
pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana stóp przez RPP. 

Bonus w postaci dodatkowego oprocentowania w wysokości 
1,675% dla salda do 100 tys. zł i 1,00% powyżej tego salda  
w skali roku przyznajemy wówczas, gdy w okresie rozliczeniowym 
(miesiącu kalendarzowym):

 J zasilisz Konto Wymarzony Cel kwotą co najmniej 1 zł (w postaci 
wpłaty gotówkowej, przelewu przychodzącego – zewnętrznego  
i wewnętrznego – lub wpływu środków z zakończonej lokaty) oraz 

 J nie obciążysz Konta Wymarzony Cel ani wypłatą gotówkową, 
przelewem zewnętrznym, przelewem wewnętrznym, ani otwarciem 
lokaty. 

W sumie oprocentowanie Konta Wymarzony Cel może wynieść:

 J 2,20% dla salda do kwoty 100 000 zł (0,525% oprocentowanie 
standardowe + 1,675% oprocentowanie bonusowe),

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

Oprocentowanie bonusowe na Koncie Wymarzony Cel obowi¹zuje  
do 31.12.2017 r.

* W kolejnych latach użytkowania opłata za prowadzenie rachunku karty kredytowej zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji.

 J Karta kredytowa World Mastercard Class&Club – 0 zł opłaty miesięcznej za prowadzenie konta karty w pierwszym roku 
użytkowania*.

• Udział w Programie Partnerskim Class & Club – wyjątkowy program rabatowy, który oferuje zniżki u partnerów Programu.

• Udział w Programie Priceless Specials – uczestnicy tego Programu gromadzą punkty, które otrzymują za transakcje
bezgotówkowe przy użyciu karty. Mogą je wymieniać na atrakcyjne nagrody, m.in. bilety lotnicze, bilety na wydarzenia sportowe
czy nagrody rzeczowe.

•  0 zł za ubezpieczenie w podróży zagranicznej w ramach ubezpieczenia Class&Comfort do kwoty 350 000 EUR.

 J Karta kredytowa Visa Platynowa – obniżona opłata za wydanie i użytkowanie karty w pierwszym roku: 200 zł*.

• Członkostwo w Priority Pass i aż 4 bezpłatne wejścia rocznie do saloników VIP na lotniskach na całym świecie.

• Bezpłatne bogate pakiety ubezpieczeń: Ubezpieczenie na Życie, Ubezpieczenie podróżne, w tym leczenie
w podróży zagranicznej, oraz Pakiet Assistance Prestiż: samochodowy, domowy, medyczny i usługi Concierge.

•  0 zł za serwis SMS.
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