
 Wymarzone Konto 
dla Biznesu Non Profit

Wymarzone Konto dla Biznesu Non Profit  
wspiera działalność organizacji 
pozarządowych, podmiotów użytku 
publicznego, wspólnot mieszkaniowych, 
spółdzielni i fundacji.

CZYTELNE I ATRAKCYJNE OPŁATY Z MYŚLĄ O NON PROFIT

Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunku rozliczeniowo-lokacyjnego 0 zł

Przelew wewnętrzny* w PLN i walucie obcej z rachunku bieżącego lub pomocniczego (zdefiniowany lub dowolny) 
zlecony w systemie bankowości internetowej lub Mobilny Bank 0 zł

Przelew krajowy wychodzący w PLN z rachunku bieżącego lub pomocniczego (zdefiniowany lub dowolny) zlecony 
w systemie bankowości internetowej lub Mobliny Bank 0 zł

Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju zlecony w bankowości internetowej 75 zł

System bankowości internetowej R-Online, R-Online Biznes, Mobilny Bank, Centrum Telefoniczne, internetowa 
platforma transakcyjna R-Dealer 0 zł

SMS – komunikaty autoryzacyjne przez bankowość internetową 0 zł

Token USB z mikroprocesorem – opłata jednorazowa 100 zł

Wpłaty własne, lokatorów oraz osób trzecich w oddziałach Banku 0 zł
* Przelew pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub pomiędzy rachunkami różnych Klientów prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wszystkie 
przelewy  
za 0 zł

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowo-lokacyjnych jest naliczane odrębnie dla sald 
zgromadzonych w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego,  
a następnie sumowane.

 OPROCENTOWANIE NADWYŻEK FINANSOWYCH TO WYMARZONA OFERTA,  

KTÓRA WESPRZE DZIAŁALNOŚĆ KAŻDEJ ORGANIZACJI.

Rachunek bieżący: 
– środki zgromadzone na rachunku bieżącym  
 pracują od pierwszej złotówki

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny w PLN: 
– codzienne naliczanie odsetek 
– oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem salda 
–  nielimitowana liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych  

z rachunku rozliczeniowo-lokacyjnego na rachunek bieżący

Lokaty terminowe: 
Długość trwania lokaty: 1, 2, 3, 6, 12 miesięcy 
Waluty: PLN, USD, EUR, GBP

Specjalna oferta lokat negocjowanych dostępna  
w Centrum Telefonicznym oraz w oddziale. O
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Rachunek bieżący Rachunek  
rozliczeniowo-lokacyjny

Lokaty terminowe

0,5 x stopa  
referencyjna NBP

1,3 x stopa  
referencyjna NBP

1 x stopa  
referencyjna NBP

 powyżej  
100 000 zł

do 100 000 zł

Specjalne 
oprocentowanie 

lokat 
negocjowanych

Sweep
Automatyczne 

przekazywanie nadwyżek 
powyżej wybranego salda



Wymarzone Konto 
dla Biznesu Non Profit

W prosty sposób pokaże, ile można zaoszczędzić miesięcznie lub rocznie, wybierając Wymarzone Konto dla Biznesu Non Profit.

Wejdź na www.wkdb.pl i zrób prostą symulację:

 KALKULATOR – WYJĄTKOWE NARZĘDZIE

JESTEŚMY DLA WAS, PONIEWAŻ RELACJE SĄ DLA NAS PODSTAWĄ BIZNESU

OSOBISTY OPIEKUN Każdy Klient otrzymuje osobistego opiekuna.

CENTRUM TELEFONICZNE

Całodobowe telefoniczne wsparcie konsultanta 

pod numerami telefonów:

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

MOŻLIWOŚCI USPRAWNIAJĄCE MASOWE ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI

MASSCOLLECT – PŁATNOŚCI MASOWE

MassCollect jest usługą zaprojektowaną do przetwarzania wielu 
płatności przychodzących. W przypadku wspólnot każdy lokator 
otrzymuje swój indywidualny numer rachunku, na który wpłaca 
czynsz i inne opłaty eksploatacyjne. Rozwiązanie to stworzone jest 
w celu przyśpieszenia spływu należności firmy oraz jednoznacznej 
identyfikacji płatności.
Przykład:

SWEEP – USŁUGA ZARZĄDZANIA SALDAMI

Automatyczne, bezpłatne codzienne rzeksięgowanie środków  
z rachunku bieżącego na rozliczeniowo-lokacyjny powyżej wskazanej 
przez Klienta kwoty.

Liczba  
kontrolna

Numer rozliczeniowy  
MassCollect

ID MassCollect 
Wspólnoty

Unikalny kod mieszkańca (wpłacającego), 
np. mieszkanie nr 156

22 | 1750 1527 | 1230 0000 0000 0156

• tworzenie wieloosobowych schematów akceptacji
• masowa akceptacja płatności (całej paczki przelewów  

jednym kodem SMS lub tokenem)
• zlecanie paczek przelewów z przyszłą datą
• możliwość importu/eksportu danych do systemów  

fakturowo-księgowych Klienta

ROZBUDOWANA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

• pobieranie wyciągów MT940 dla wszystkich rachunków 
bieżących obsługiwanych przez danego administratora  
w postaci jednego pliku

• akceptacje paczek przelewów zleconych z różnych 
wspólnot/jednostek w jednym miejscu, bez konieczności 
przelogowania się na konto każdej wspólnoty/jednostki 
oddzielnie

• pobieranie raportów płatności masowych dla wszystkich 
wspólnot obsługiwanych przez danego administratora  
w jednym miejscu

FUNKCJA HOLDINGU W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA
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