
 

 
 
 
 

 

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla 
członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych: 
 
Mobilne Konto Osobiste  
Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni oczekiwania 
najbardziej wymagających Klientów. 

 
• konto o charakterze rozliczeniowym, umożliwiające realizowanie wpłat, wypłat, przelewów, 

zleceń stałych i transakcji przy użyciu karty debetowej VISA Electron 
• dostęp do konta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez: 

o telefon komórkowy (R-Mobile, VIP Mobile), 
o Internet (Raiffeisen on-line)  

• dostęp do konta również poprzez Centrum Telefoniczne oraz sieć oddziałów 
• opłata za prowadzenie rachunku – już od 0 zł* 
• bezpłatne korzystanie z karty debetowej VISA Electron 
• bezpłatne operacje (przelewy, zlecenia stałe) dokonywane za pośrednictwem R-Mobile, 

VIP  Mobile, Raiffeisen on-line oraz Centrum Telefonicznego  
• możliwość bezpłatnego prowadzenia wysoko oprocentowanego Konta lokacyjnego Plus 

i ustanowienia automatycznych przelewów nadwyżek z Mobilnego Konta Osobistego na 
Konto lokacyjne Plus  

 

 
Limit zadłużenia w Mobilnym Koncie Osobistym 
Limit zadłużenia to bezpieczeństwo finansowe dla posiadaczy konta osobistego w Raiffeisen 
Bank Polska S.A. Zapewnia on swobodny dostęp do środków finansowych na atrakcyjnych 
warunkach: 
 
• przyznawany w kwocie od 1 000 zł do 60 000 zł na okres 12 miesięcy z możliwością 

przedłużenia na kolejne okresy 
• unikalne na rynku oprocentowanie – wraz ze wzrostem zadłużenia, maleje 

oprocentowanie, które może wynieść nawet 10,40%** w skali roku 
• odsetki od limitu zadłużenia płacone jedynie od faktycznie wykorzystanej kwoty 
• każdy wpływ na konto powoduje automatyczne powiększenie dostępnych środków o kwotę 

wpływu 
• brak ograniczeń co do celu przeznaczenia limitu zadłużenia  
 
 
 
 
 
 
 
* Gdy środki zgromadzone na rachunkach i lokatach a także wykorzystane kredyty, pożyczki i linie kredytowe są wyższe niż 15 000 zł 
** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyliczona zgodnie z założeniami określonymi w ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 
1081, z późniejszymi zmianami) dla kwoty 8 000 zł oraz przy założeniu, że została wykorzystana cała kwota wynosi: dla Oferty Standardowej - 17,14%, 
dla Oferty Limit za Limit – 15,98%.  



 

 
 

 
 
 

 
Konto lokacyjne Plus 
 
Idealne połączenie dostępu do środków pieniężnych z szybkim wzrostem oszczędności: 
 
• bezpłatne prowadzenie konta 
• dostępne wyłącznie dla posiadaczy Mobilnego Konta Osobistego 
• wysokie oprocentowanie – jedna stawka procentowa niezależnie od wysokości salda  

na koncie – oprocentowanie naliczane już od 1 grosza 
• kapitalizacja odsetek na koncie odbywa się w okresach miesięcznych  
• jeden bezpłatny przelew w miesiącu we wszystkich kanałach na Mobilne Konto Osobiste 
• możliwość przelewu środków z Konta lokacyjnego Plus w każdym momencie bez utraty 

odsetek 
• możliwość ustanowienia automatycznych przelewów z Konta lokacyjnego Plus, 

uzupełniających niedobory na Mobilnym Koncie Osobistym – bezpłatnie 
• możliwość ustanowienia automatycznych przelewów nadwyżek z Mobilnego Konta 

Osobistego na Konto lokacyjne Plus – bezpłatnie 
• dostęp do konta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez:  

o telefon komórkowy (R-Mobile, VIP  Mobile) 
o Internet (Raiffeisen on-line)  

• dostęp do konta również poprzez Centrum Telefoniczne oraz sieć oddziałów 
 

 
 
System bankowości internetowej Raiffeisen on-line 
 
System bankowości internetowej Raiffeisen on-line dzięki zastosowaniu technologii Adobe Flex® 
(po raz pierwszy na świecie w bankowości!) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
 
Niespotykane w standardowych systemach rozwiązania interaktywne umożliwiają: 

• obsługę rachunków i kart płatniczych, możliwość zlecania przelewów, obsługę lokat i 
kredytów 

• dostęp do elektronicznych wyciągów z rachunków i kart kredytowych 
• możliwość zarządzania w jednym systemie finansami osobistymi i firmowymi 
• dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (bez konieczności wizyty w oddziale) 

 
System bankowości internetowej zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki 
wykorzystaniu takich rozwiązań jak: 

• szyfrowanemu połączeniu za pomocą protokołu SSL 
• możliwość zabezpieczenia dyspozycji oraz logowania bezpłatnymi hasłami SMS 
• dzienne limity transakcyjne. 

 
Bank nie pobiera opłaty za aktywację ani opłaty abonamentowej za korzystanie z systemu. 
 
  

 
 



 

 
 
 
 
VIP Mobile – serwis bankowości mobilnej 
 
VIP Mobile to pierwszy w Europie serwis umożliwiający dostęp do usług bankowych – w pełni 
zintegrowany z telefonem komórkowym. Dedykowany na urządzenia mobilne z systemem 
operacyjnym Symbian S60 (wersja minimum 9) lub Windows Mobile ( wersja 5.0 lub 6.x ) 
 
VIP Mobile to: 

• pełne bezpieczeństwo (ochrona dostępu za pomocą hasła, dodatkowa autoryzacja części 
transakcji, szyfrowana transmisja danych) 

• możliwość zarządzania środkami na rachunku 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z 
dowolnego miejsca na świecie 

• wygoda i prostota – pobranie i zainstalowanie aplikacji trwa zaledwie kilka minut 
• możliwość bezpłatnego wykonywania transakcji ( Bank nie pobiera również opłaty za 

aktywację i korzystanie z serwisu ) 
• funkcjonalność dodatkowa: pobieranie danych do przelewu ze spisu telefonów, 

możliwość wysłania numeru rachunku SMS-em, kursy walut. 
 
Szczegółowy opis produktu jest dostępny na stronie www.mobilnybank.pl 

 

 
 
 
 
 
R-Mobile – serwis bankowości bezprzewodowej 
 
R-Mobile to serwis umożliwiający dostęp do usług bankowych za pomocą telefonu 
komórkowego. Aby z niego korzystać należy posiadać telefon komórkowy obsługujący transmisję 
danych i technologię Java. 
 
Aplikacja jest w pełni bezpieczna – nawet w przypadku utraty telefonu między innymi dzięki: 

• ochronie dostępu za pomocą kodu RPIN 
• szyfrowaniu dyspozycji 
• potwierdzaniu wybranych transakcji Listą Haseł Jednorazowych 

 
Prosta w obsłudze aplikacja umożliwia: 

• dostęp do konta 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 
• wykonywanie operacji na kontach, lokatach, kredytach i kartach kredytowych 

z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

   Karta Kredytowa Visa Platinum 
 
• do 58 dni bezpłatnego kredytu dla transakcji bezgotówkowych  
• atrakcyjne oprocentowanie roczne – 16,99%*  
• wysoki limit zadłużenia – od 10 000 zł do 100 000 zł 
• dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowej brak opłaty za wydanie 

i użytkowanie karty w pierwszym roku (w ofercie standardowej opłata wynosi 400 zł) 
• 0 zł opłaty w kolejnych latach korzystania z karty jeżeli: dla karty VISA Platinum średnio-miesięczny obrót 

na karcie będzie równy min. 3 000 zł** 
• możliwość realizacji przelewów z konta karty kredytowej na dowolny rachunek bez prowizji 
• bezpłatne ubezpieczenie podróżne, pakiet ubezpieczeń „R-Twoja karta bez ryzyka” , usługa 

Assistance oraz opcjonalne ubezpieczenie spłaty zadłużenia na karcie oraz ubezpieczenie NW na wypadek 
śmierci 

• bezpłatna obsługa przez: 
o Internet  (Raiffeisen on-line), 
o telefon komórkowy (R-Mobile), 
o telefon stacjonarny (Centrum Telefoniczne) 
o sieć oddziałów 

• możliwość wydania 3 kart dodatkowych dla bliskich osób (w tym dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia) 
• do wyboru jeden z pięciu okresów rozliczeniowych 
• zniżki nawet do 25% w wielu punktach handlowo-usługowych dzięki programowi rabatowemu  Raj Rabatów 
 
 
 

  Karta kredytowa VISA Gold 
 
• do 58 dni bezpłatnego kredytu dla transakcji bezgotówkowych  
• atrakcyjne oprocentowanie roczne - 17,99%*  
• dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowej brak opłaty za wydanie 

i użytkowanie karty w pierwszym roku (w ofercie standardowej opłata wynosi 150 zł) 
• 0 zł opłaty w kolejnych latach korzystania z karty jeżeli: dla karty VISA Gold średnio-miesięczny obrót na 

karcie będzie równy min. 2 000 zł** 
• możliwość realizacji przelewów z konta karty kredytowej na dowolny rachunek bez prowizji 
• bezpłatne ubezpieczenie podróżne, opcjonalnie pakiet ubezpieczeń „R-Twoja karta bez ryzyka”, 

ubezpieczenie spłaty zadłużenia na karcie oraz ubezpieczenie NW na wypadek śmierci 
• bezpłatna i wygodna obsługa przez: 

o Internet  (Raiffeisen on-line), 
o Telefon komórkowy (R-Mobile), 
o telefon stacjonarny (Centrum Telefoniczne) 
o sieć oddziałów 

• możliwość wydania 3 kart dodatkowych dla bliskich osób (w tym dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia) 
• do wyboru jeden z pięciu okresów rozliczeniowych 
• dostępny limit zadłużenia dla VISA Gold wynosi od 5 000 zł do 50 000 zł  
• zniżki nawet do 25% w wielu punktach handlowo-usługowych dzięki programowi rabatowemu  Raj Rabatów 

 
 



 

 
 
 
 

  Karta kredytowa VISA Classic 
 
• do 58 dni bezpłatnego kredytu dla transakcji bezgotówkowych 
• oprocentowanie roczne –20,99%*  
• dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowej brak opłaty za wydanie 

i użytkowanie karty w pierwszym roku (w ofercie standardowej opłata wynosi 79 zł)  
• 0 zł opłaty w kolejnych latach korzystania z karty jeżeli: dla karty VISA Classic średnio-miesięczny obrót 

na karcie będzie równy min. 1 500 zł** 
• możliwość realizacji przelewów z konta karty kredytowej na dowolny rachunek bez prowizji 
• bezpłatne ubezpieczenie podróżne, opcjonalnie – pakiet ubezpieczeń „R-Twoja karta bez ryzyka”, 

ubezpieczenie spłaty zadłużenia na karcie oraz ubezpieczenie NW na wypadek śmierci 
• bezpłatna i wygodna obsługa przez:  

o Internet  (Raiffeisen on-line) 
o telefon komórkowy (R-Mobile) 
o telefon stacjonarny (Centrum Telefoniczne) 
o sieć oddziałów 

• możliwość wydania 3 kart dodatkowych dla bliskich osób (w tym dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia) 
• do wyboru jeden z pięciu okresów rozliczeniowych 
• dostępny limit zadłużenia dla VISA Classic wynosi od  2 000 zł do 10 000 zł 

zniżki nawet do 25% w wielu punktach handlowo-usługowych dzięki programowi rabatowemu  Raj Rabatów 
 

 
 
 

    Karta kredytowa VISA Nowa 
 

• do 54 dni bezpłatnego kredytu dla transakcji bezgotówkowych 
• oprocentowanie roczne –20,99%*  
• dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowej brak opłaty za wydanie 

i użytkowanie karty w pierwszym roku (w ofercie standardowej opłata wynosi 25 zł)  
• 0 zł opłaty w kolejnych latach korzystania z karty jeżeli: dla karty VISA Nowa średnio-miesięczny obrót na 

karcie będzie równy min. 1 000 zł** 
• możliwość realizacji przelewów z konta karty kredytowej na dowolny rachunek bez prowizji 
• opcjonalnie – pakiet ubezpieczeń „R-Twoja karta bez ryzyka”, ubezpieczenie spłaty zadłużenia na karcie oraz 

ubezpieczenie NW na wypadek śmierci 
• bezpłatna i wygodna obsługa przez:  

o Internet  (Raiffeisen on-line) 
o telefon komórkowy (R-Mobile) 
o telefon stacjonarny (Centrum Telefoniczne) 
o sieć oddziałów 

• możliwość wydania 3 kart dodatkowych dla bliskich osób (w tym dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia) 
• do wyboru jeden z pięciu okresów rozliczeniowych 
• dostępny limit zadłużenia dla VISA Nowa wynosi od 1 500 zł do 25 000 zł 
• zniżki nawet do 25% w wielu punktach handlowo-usługowych dzięki programowi rabatowemu  Raj Rabatów 
 
 



 

 
 
 
 
 

             
 
Karty kredytowe MasterCard Dookoła Świata 
 
• do 54 dni bezpłatnego kredytu dla transakcji bezgotówkowych 
• oprocentowanie roczne – 20,99%*  
• dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowej brak opłaty za wydanie 

i użytkowanie karty w pierwszym roku (w ofercie standardowej opłata wynosi 75 zł)  
• 0 zł opłaty w kolejnych latach korzystania z karty jeżeli: dla karty MasterCard Dookoła Świata - obrót na 

karcie będzie równy min. 1 000 zł** 
• możliwość realizacji przelewów z konta karty kredytowej na dowolny rachunek bez prowizji 
• bezpłatne ubezpieczenie podróżne, opcjonalnie pakiet ubezpieczeń „R-Twoja karta bez ryzyka”,  

ubezpieczenie spłaty zadłużenia na karcie oraz ubezpieczenie NW na wypadek śmierci 
• bezpłatna i wygodna obsługa przez:  

o Internet  (Raiffeisen on-line) 
o telefon komórkowy (R-Mobile) 
o telefon stacjonarny (Centrum Telefoniczne) 
o sieć oddziałów 

• możliwość wydania 3 kart dodatkowych dla bliskich osób (w tym dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia) 
• do wyboru jeden z pięciu okresów rozliczeniowych 
• dostępny limit zadłużenia dla karty MasterCard Dookoła Świata wynosi od 1 500 zł do 25 000 zł 
• zniżki nawet do 25% w wielu punktach handlowo-usługowych dzięki programowi rabatowemu  Raj Rabatów 
• możliwość wyboru jednego z czterech wzorów karty 
 

     Karta kredytowa MasterCard Mistrzowska Karta 
 
• do 54 dni bezpłatnego kredytu dla transakcji bezgotówkowych 
• atrakcyjne oprocentowanie roczne – 19,99%*  
• dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowej brak opłaty za wydanie 

i użytkowanie karty w pierwszym roku (w ofercie standardowej opłata wynosi 25 zł)  
• 0 zł opłaty w kolejnych latach korzystania z karty jeżeli: dla karty MasterCard Mistrzowska Karta - obrót 

na karcie będzie równy min. 1 000 zł** 
• możliwość realizacji przelewów z konta karty kredytowej na dowolny rachunek bez prowizji 
• opcjonalnie - pakiet ubezpieczeń „R-Twoja karta bez ryzyka”, ubezpieczenie spłaty zadłużenia na karcie oraz 

ubezpieczenie NW na wypadek śmierci 
• bezpłatna i wygodna obsługa przez:  

o Internet  (Raiffeisen on-line) 
o telefon komórkowy (R-Mobile) 
o telefon stacjonarny (Centrum Telefoniczne) 
o sieć oddziałów 

• możliwość wydania 3 kart dodatkowych dla bliskich osób (w tym dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia) 
• dostępny limit zadłużenia dla karty MasterCard Mistrzowska Karta wynosi od 1 500 zł do 25 000 zł 
• zniżki nawet do 25% w wielu punktach handlowo-usługowych dzięki programowi rabatowemu  Raj Rabatów 
 
* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyliczona zgodnie ze wzorem matematycznym i założeniami określonymi w Ustawie o kredycie 
konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U Nr 100, poz. 1081, z późniejszymi zmianami) dla karty VISA Nowa już od 20,07%, dla karty VISA Silver 
21,52% dla karty MasterCard Mistrzowska Karta już od 19,07%, dla VISA Gold już od 20,32%, dla karty MasterCard Dookoła Świata od 21,38%, dla 
karty VISA Platinium 26,06%. 
** Średni miesięczny obrót na karcie liczony jest jako suma wartości zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych w ciągu rocznego okresu 
rozliczeniowego i podzielona - zgodnie z liczbą miesięcy - przez 12. Wartości transakcji liczone są osobno dla karty głównej i dodatkowej. 
W przypadku nie osiągnięcia wymienionych średnich wartości transakcji bezgotówkowych, Bank nalicza opłaty roczne zgodnie z tabelą opłat, a terminy 
opłat rocznych nie ulegają zmianie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kredyt Konsumpcyjny 
 

• dowolny cel kredytowania 
• wysokie kwoty kredytu - do 120 tys. zł 
• okres kredytowania od 6 do 72 miesięcy 
• dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowizja  

0% przy ubezpieczeniu podstawowym 
• korzystne oprocentowanie - już od 14% - uzależnione od kwoty kredytu* 
• ubezpieczenie spłaty zadłużenia – do wyboru pakiet standardowy lub rozszerzony 
• dostosowanie dnia spłaty do wymagań klienta – do wyboru jeden z czterech terminów 
• możliwość konsolidacji zadłużenia 
• profesjonalna obsługa doradcza poprzez sieć mobilnych doradców klienta 
 
 

Przykładowe równe raty miesięczne dla kredytu konsumpcyjnego (w zł)** 
 

Wszystkie wartości rat zostały podane w przybliżeniu i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Raiffeisen Bank Polska S.A. 
 

 
W celu uzyskania Szczegółów oferty prosimy o kontakt z: 
Anna Buczyńska 
Dyrektor Oddziału Detalicznego 
tel.: 609 921 394 
e-mail: anna.buczynska@raiffesien.pl 
 
 
 
* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu 10 000 zł na okres 72 miesięcy z ubezpieczeniem (opcja podstawowa), z prowizja 2%        

wyliczona na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r., wynosi 27,38%. 
** Miesięczne raty kredytu konsumpcyjnego z prowizją 2% i ubezpieczeniem w opcji podstawowe. 
.......................................................................................................... 
Oferta obowiązuje do dnia: 30. 06. 2009 r. 
www.raiffeisen.pl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, NIP 526-020-58-71, o opłaconym kapitale zakładowym 
w wysokości 998 018 370,00 zł. 

Okres kredytowania 
Kwota kredytu 
wypłacana 
Klientowi  6 miesięcy 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy 72 miesiące 
5 000 zł       907,17 zł       479,49 zł      267,20 zł      197,85 zł      164,24 zł      144,93 zł      132,79 zł  
8 000 zł    1 451,48 zł       767,18 zł      427,52 zł      316,55 zł      262,78 zł      231,89 zł      212,46 zł  
10 000 zł    1 814,34 zł       958,97 zł      534,40 zł      395,69 zł      328,47 zł      289,86 zł      265,57 zł  
12 000 zł    2 177,21 zł    1 150,76 zł      641,28 zł      474,82 zł      394,16 zł      347,83 zł      318,68 zł  
15 000 zł    2 721,51 zł    1 438,45 zł      801,60 zł      593,53 zł      492,70 zł      434,79 zł      398,35 zł  
20 000 zł    3 628,68 zł    1 917,94 zł    1 068,79 zł      791,37 zł      656,93 zł      579,72 zł      531,13 zł  
25 000 zł    4 510,26 zł     2 372,78 zł    1 310,59 zł      962,45 zł      792,91 zł      694,84 zł      632,55 zł  
35 000 zł    6 278,62 zł     3 287,58 zł    1 799,65 zł    1 310,55 zł    1 071,27 zł      931,98 zł      842,73 zł  
45 000 zł    8 072,51 zł     4 226,88 zł    2 313,83 zł    1 684,99 zł    1 377,34 zł    1 198,25 zł    1 083,51 zł  
60 000 zł   10 702,24 zł     5 577,36 zł    3 025,48 zł    2 184,43 zł    1 771,26 zł    1 529,36 zł    1 373,17 zł  
80 000 zł   14 229,00 zł     7 397,65 zł    3 994,55 zł    2 871,60 zł    2 318,89 zł    1 994,43 zł    1 784,20 zł  
120 000 zł   21 343,50 zł   11 096,47 zł    5 991,82 zł    4 307,40 zł    3 478,33 zł    2 991,64 zł    2 676,30 zł  


