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Wymarzone wakacje w wersji “all inclusive”
z Raiffeisen Polbank





Karta debetowa do Wymarzonego Konta Osobistego z atrakcyjnym
ubezpieczeniem podróży zagranicznej;
Karta debetowa w euro z bezpłatnym kontem walutowym;
Platforma walutowa R-Dealer – szybka wymiana walut po atrakcyjnym kursie
w dowolnym miejscu i o dowolnej porze;
Karty kredytowe z możliwością rozłożenia na raty 0% wszystkich wydatków
związanych z wakacjami.

Klientom wybierającym się na zagraniczne wakacje Raiffeisen Polbank proponuje
skorzystanie z pakietu produktów, który zapewni im możliwość prostego i wygodnego
korzystania z usług bankowych bez konieczność ciągłego martwienia się o swoje finanse w
czasie urlopu. Wśród polecanych produktów znalazły się: karta debetowa do Konta
Wymarzonego z dołączonym bezpłatnym atrakcyjnym ubezpieczeniem podróżnym, karta
debetowa bez opłaty za wydanie dołączona do bezpłatnego konta walutowego w euro,
platforma walutowa R-Dealer z dostępem do szybkiego nabywania waluty po atrakcyjnym
kursie oraz możliwość rozkładania bez żadnych kosztów na raty wszystkich wydatków
związanych z wakacjami w przypadku dokonania zakupów kartą kredytową. Propozycja ta
jest kolejnym przykładem myślenia Raiffeisen Polbank o potrzebach klienta i opracowywania
rozwiązań, które są nie tylko proste i wygodne w użyciu, ale też oparte o jasne reguły i
atrakcyjne cenowo. Co ważne, zgodnie ze stosowanym przez bank podejściem, ta oferta
jest również dostępna dla wszystkich obecnych klientów banku, jak i nowych na takich
samych warunkach.
„Nasza oferta na wakacje to swoiste bankowe <all inclusive>. To pakiet kilku
wybranych produktów, których funkcjonalności idealnie się uzupełniają. Wybraliśmy je,
mając na uwadze konkretne sytuacje, z jakimi osoby wybierające się za granicę najczęściej
się spotykają. Dzięki takiej konstrukcji naszej wakacyjnej propozycji klienci znajdą
rozwiązanie właściwie w każdej sytuacji związanej z planowaniem wyjazdu oraz podczas
zagranicznego wypoczynku i co najważniejsze korzystanie z tych usług jest bardzo proste i
wygodne” – mówi Tomasz Dymowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą
Produktową i Relacjami z Klientami Raiffeisen Polbank.
Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.
Nie trzeba jednak w tym celu udawać się do biur ubezpieczycieli czy poszukiwać i
analizować ofert w Internecie. Wystarczy Wymarzone Konto Osobiste z kartą debetową w
Raiffeisen Polbanku. Konto jest na zawsze darmowe i to bez konieczności spełniania
jakichkolwiek warunków, natomiast karta kosztuje jedynie 3 zł miesięcznie. Do karty, oprócz
bezpłatnego pakietu funkcjonalnych ubezpieczeń na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń
losowych, dołączono także bardzo wygodne ubezpieczenie podróżne. Aktywuje się ono
samo, kiedy klient zapłaci kartą za wycieczkę, rezerwację hotelu, przelot lub zrobi pierwsze

zakupy kartą poza granicami Polski na kwotę minimum 50 euro. To rozwiązanie pozwala
nie tylko oszczędzić czas, ale też zdejmuje z głowy konieczność martwienia się o
ubezpieczenie. Bo bank tak wszystko skonstruował, żeby klientowi było wygodnie.
W trakcie pobytu za granicą, nawet jeśli to wyjazd typu „all inclusive”, nie zawsze
udaje się uniknąć dodatkowych wydatków. Warto przecież kupić pamiątki dla bliskich, lub
jakieś lokalne specjały, często także nie można oprzeć się lokalnej kuchni, której
bezwarunkowo przecież musimy skosztować w nadmorskiej tawernie. Przyjemności, rozrywki
i pamiątki wiążą się jednak z kosztami. Dobrze mieć zatem kartę, która rozliczana jest
bezpośrednio w walucie kraju, do którego się udajemy. Płacąc za jej pomocą, unikniemy
dodatkowych kosztów przewalutowania i spreadów bankowych. Polacy chętnie spędzają
urlopy poza krajem, często wybierając południowe kraje strefy euro. Dlatego warto
rozważyć otwarcie bezpłatnego konta właśnie w tej walucie, z którego możemy wypłacić
środki na nasze kieszonkowe. Taka wypłata raz w miesiącu jest bezpłatna, co dla większości
klientów jest wystarczające. Dodatkowo do konta w euro Raiffeisen Polbank wydaje kartę
debetową, której otrzymanie obecnie nic nie kosztuje, a jeśli dokonamy nią przynajmniej
trzech transakcji bezgotówkowych w ciągu roku bank zwolni nas również z opłaty rocznej,
która standardowo wynosi 10 euro. Wypłata taką kartą pieniędzy z bankomatu kosztuje
zawsze 2 euro za jedną transakcję i jest również korzysta, bo unikamy dodatkowego
przewalutowania wypłacanej kwoty. Klient nie tylko nie musi zatem obawiać się drogiego
przewalutowania po niekorzystnym kursie, ale także jest w stanie precyzyjnie zaplanować
koszty związane z pobieraniem gotówki z bankomatów poza Polską.
Karta walutowa i konto walutowe warto uzupełnić platformą transakcyjną, dzięki
której można kupować dewizy po atrakcyjnym kursie. Raiffeisen Polbank proponuje swoim
klientom platformę wymiany walut R-Dealer. Dzięki R-Dealerowi walutę można kupić z
poziomu komputera, a nawet telefonu. Aplikacja mobilna banku może okazać się
nieoceniona, kiedy w trakcie zagranicznych zakupów zabraknie nam pieniędzy na koncie –
wystarczy wejść do aplikacji i dokupić brakującą kwotę i od razu możemy z niej skorzystać
płacąc naszą kartą w euro. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, bo dostępne zawsze i od
ręki, a do tego można sporo zaoszczędzić, kupując walutę taniej niż np. w kantorze.
A co jeśli przed zagranicznym wyjazdem musimy zapłacić więcej niż planowaliśmy za
wycieczkę, kupić sprzęt do wspinaczki lub nurkowania, bilety lotnicze albo – już po
wyjeździe – zapłacić za inne usługi związane z wypoczynkiem i podróżą? Raiffeisen Polbank
pomyślał i o takich klientach. Bank proponuje dokonanie płatności za wydatki związane z
wakacjami kartą kredytową, a następnie rozłożenie ich bez żadnych kosztów na raty tzw.
Raty 0%. Wydatki mogą zostać bezpłatnie rozłożone na 5 lub 10 nieoprocentowanych rat.
Przykładowo, po rozłożeniu 1000 zł na 10 rat miesięczna rata będzie wynosić 100 zł, a w
przypadku rozłożenia na 5 rat - 200 zł. Z promocji mogą skorzystać posiadacze kart
kredytowych, które posiadają funkcjonalność rat w karcie. Minimalna kwota, która
uprawnia do rozłożenia transakcji na raty, to 500 zł. Może to być jednorazowy wydatek
albo suma transakcji. Z kolei maksymalna kwota transakcji nie może przekroczyć
dostępnego limitu kredytowego. Po dokonaniu płatności należy zgłosić w banku, że chcemy
rozłożyć ją na nieoprocentowane raty i wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji. Na raty
można rozłożyć transakcje dokonane i zaksięgowane od 4 maja do 31 sierpnia. Co ważne,
z promocji mogą również skorzystać osoby, które dopiero wyrobią sobie kartę kredytową
Raiffeisen Polbanku.
Przygotowany przez Raiffeisen Polbank pakiet produktów dla osób udających się na
zagraniczne wakacje zapewnia klientom pełen komfort i wygodę w obsłudze codziennych

finansów podczas urlopu oraz co ważne ewentualne opłaty są na tyle niskie i czytelne dla
klientów, że z pewnością nie zakłócą wakacyjnego spokoju również po powrocie do kraju. A
pozostałe w portfelu euro można bezpłatnie wpłacić na swoje konto walutowe w oddziale
banku, aby poczekały tam na następny wymarzony wyjazd.
Bank opracował pakiet prezentując podejście, w którym klient jest zawsze na
pierwszym miejscu, a zadaniem banku jest oferowanie mu rozwiązań odpowiadających na
konkretne potrzeby. Bank podkreśla również swoją lojalność względem klientów,
dotychczasowym zapewniając usługi na takich samych warunkach, jakie otrzymują nowi
klienci.
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