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Primul serviciu de Premium Banking din România.



Care sunt avantajele
pachetului Premium Banking?

Pentru c` ne dorim s` beneficiezi de servicii adaptate nevoilor tale, am creat un 
pachet extins ce î]i ofer` asisten]a unui bancher personal, carduri de debit [i de 
credit exclusiviste, mobilitatea tranzac]iilor efectuate de oriunde prin mobile [i 
internet banking, precum [i asigur`ri complete pentru tine [i familie.

Simplitate – am eliminat costul pentru o gam` extins` de tranzac]ii de retragere 
numerar [i transferuri bancare, precum [i pentru accesul la produse [i servicii 
bancare diverse. 

Confort – ai la dispozi]ie modalit`]i diverse pentru accesul permanent la conturile 
tale [i efectuarea tranzac]iilor în condi]ii de siguran]` [i confort, precum: internet [i 
mobile banking, card de debit contactless Mastercard® Gold Premium, servicii de 
tranzac]ionare la distan]` [i alerte prin SMS.

Exclusivitate – beneficiezi în mod gratuit, de cardul de credit Mastercard® Gold, 
pe care îl po]i utiliza oriunde în lume, chiar [i pentru pl`]i în rate f`r` dobând`. În 
plus, cardul include un pachet complet de asigur`ri de c`l`torie pentru tine [i 
familie, f`r` condi]ie de activare.

Eficien]` – costul lunar al pachetului este unic [i poate fi zero cu \ndeplinirea 
unor condi]ii.

Ce \nseamn` pachetul Premium Banking 
pentru tine?

Premiul t`u, pachetul
Premium Banking!

Suntem aici pentru tine?

• Pentru mai multe detalii despre pachetul Premium Banking, te invit`m s` ne contactezi
la num`rul dedicat clien]ilor premium, 0800 811 111, sau te a[tept`m în agen]iile 
noastre pentru a discuta mai multe cu bancherul personal.

• Alege acum pachetul Premium Banking. 

Raiffeisen Bank recunoa[te valoarea clien]ilor s`i [i î]i ofer` posibilitatea de a 
beneficia de tax` lunar` zero pentru pachetul Premium Banking. 



Pachetul de produse [i servicii bancare
Premium Banking.

Pre] standard: 60 lei/lun`

Pre] preferen]ial: ZERO lei/lun`, \n fiecare lun` în care este 
îndeplinit` cel pu]in una dintre urm`toarele condi]ii:

• minimum 2.000 Euro încas`ri medii lunare în ultimele 3 luni calendaristice;

• 40.000 Euro în administrarea Raiffeisen Group Romania, în ultima lun` 
calendaristic`.

Beneficii Cost
Card de credit MasterCard Gold contactless în lei
Tax` anual`, dac` se îndeplinesc lunar condi]iile 
pentru pre] preferen]ial la pachetul Premium Banking

Taxe de furnizare (emitere), administrare anual` [i 
re\nnoire, retragere ATM Raiffeisen Bank

Comision retragere numerar \n re]elele ATM ale 
altor b`nci din România utilizând cardurile de debit 
principale/suplimentare 

Carduri de debit \n lei [i valut`

Card de debit \n Euro sau USD*

Card de debit MasterCard Gold contactless Premium \n lei

Conturi curente

Limit` zilnic` de retragere numerar la ATM

Tax` anual` de administrare 

Tax` ini]ial` de emitere

Tax` de re\nnoire

Tax` de administrare lunar` pentru al doilea cont 
curent \n lei [i pentru toate conturile curente \n valut`

Overdraft - descoperit de cont ata[at contului 
curent \n lei Premium

0% p.a. rata dobânzii curente, \n limita a 500 lei 
utiliza]i din descoperirea de cont

Comision \ncasare interbancar` pentru toate 
conturile curente

Tax` de administrare lunar` (valabil` pentru toate 
conturile \n lei [i valut`)

Tax` administrare

Comision lunar/plat`

Prim` lunar` de asigurare

Zero

Zero

Zero

20.000 lei (sau echivalent valut` card)

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Conturi de economii

Transfer credit (plat`) intrabancar [i interbancar
\n lei [i valut`**

Debit Direct (serviciul de debitare direct` automat`)

Tax` administrare

Asigurare de c`l`torie ata[at` cardului de debit [i credit Mastercard Gold

Asigurarea Ta (asigurare de accident, acoperire pân` la 10.000 Euro)

Raiffeisen Online [i Smart Mobile (internet [i mobile banking)

*Valabil pentru un singur card în valut`, ori Euro ori USD

**În cazul tranzac]iilor în valut`, gratuitatea este oferit` pentru comisionul intern aferent pl`]ilor \n valut`. 

Acest material nu are rol de contract. Te rug`m s` solici]i suport în agen]ii, de la bancherul personal, cu privire la informa]iile complete [i 

actualizate din cadrul contractelor ce reglementeaz` acest produs.



    0800 811 111
Program non-stop

Num`r apelabil gratuit
din re]eaua Telekom România.

www.raiffeisenpremium.ro
www.raiffeisen.ro
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