
Konto
firmowe

Małe firmy

Najmocniejsze zero 
na rynku: 

0 zł za prowadzenie 
0 zł za wypłaty w PLN z bankomatów sieci Euronet 

0 zł nawet za wszystkie przelewy internetowe

raiffeisenpolbank.com

801 180 801*
22 549 99 99
* Koszt połączenia według taryfy operatora.

Pieczątka oddziału

Z konta można wygodnie i o każdej porze korzystać poprzez: 
    bankowość internetową 
   aplikację Mobilny Bank
   Centrum Telefoniczne

Dostępność

    waluty rachunku: 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 i EUR 

Rachunek pomocniczy

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
   automatycznie ustalany kurs dla 18 par walut
   indywidualne kursy przy wymianie większych kwot

Platforma wymiany walut  
R-Dealer

    waluty rachunku: PLN, EUR, USD
    bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta
    nielimitowana liczba bezpłatnych przelewów  

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

    oprocentowanie środków rośnie wraz z wysokością salda 
na rachunku:

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny

do 9 999,99 zł
od 10 000 zł do 49 999,99 zł
od 50 000 zł do 99 999,99 zł
od 100 000 zł

stopa ref. NBP x 0,5
stopa ref. NBP x 0,6
stopa ref. NBP x 0,65
stopa ref. NBP x 0,7

Wybierz Wymarzone Konto  
dla Biznesu i poznaj moc korzyści  
na koncie: im wyższe wpływy,  
tym lepsze warunki!

W
KD

B 
1/

20
17



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.

Poczuj moc Wymarzonego Konta dla Biznesu i korzystaj z mistrzowskich warunków  
dla swojej firmy:

Karta debetowa Visa Business do rachunku oferuje wiele 
mocnych korzyści: 
    0 zł za wydanie i maksymalnie 5 zł/mies. za użytkowanie
    0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet w całym kraju
      0 zł za wpłaty w bankomatach sieci Euronet 

zlokalizowanych w oddziałach Banku
    dowolna liczba kart do jednego rachunku w PLN
    dzienne limity transakcyjne dla każdej karty
    transakcje realizowane przez Internet i telefon
    szybkie płatności zbliżeniowe 

Karta jest wydawana do rachunku pomocniczego w EUR  
i daje następujące korzyści:
    brak kosztów przewalutowania przy transakcjach  

w EUR oraz w strefie euro
    płatności internetowe i telefoniczne
    szybkie płatności zbliżeniowe

Karta debetowa Visa Business 

Karta debetowa Mastercard  
do konta w euro

Kategoria 1
 

Wpływy na konto  
poniżej 20 tys. zł

Kategoria 2
 

Wpływy na konto 
od 20 tys. zł do 100 tys. zł

Kategoria 3
 

Wpływy na konto 
powyżej 100 tys. zł

Prowadzenie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł

Przelewy wewnętrzne oraz  
do ZUS i US przez Internet 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet bezpłatnych przelewów 
krajowych wychodzących  
przez Internet

20 przelewów,  
każdy kolejny – 1,5 zł

40 przelewów,  
każdy kolejny – 0,9 zł bez limitu

Sms autoryzujący transakcje  
w bankowości internetowej  
R-Online lub R-Online Business

0 zł 0 zł 0 zł

Rachunek pomocniczy w PLN 
lub walutach obcych – opłata za 
miesiąc

15 zł 7 zł 0 zł

Karta debetowa do rachunku  
w PLN – opłata za miesiąc 5 zł 2,50 zł 0 zł

Przelew zagraniczny 
standardowy z opcją SHA 
zlecony przez Internet z rachunku 
bieżącego lub pomocniczego

75 zł 50 zł 25 zł

Przelew SEPA do kwoty  
50 000 EUR zlecony przez 
Internet z rachunku bieżącego 
lub pomocniczego

5 zł 4 zł 3 zł

Wpłaty i wypłaty gotówki  
w oddziale z rachunku 
bieżącego i pomocniczego  
lub na niego

0,35%, min. 10 zł 0,35%, min. 10 zł
0 zł za pierwsze dwie wpłaty  

i wypłaty w miesiącu, 
kolejne – 0,35%, min. 10 zł


