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PRAHA, 29. LISTOPADU 2018 

 
Richee účet je špička trhu: nově nabízí základní úročení 1,5 % ročně až do 300 

tisíc korun  
 

Běžný účet Richee od 1. prosince výrazně vylepšuje svoje parametry a zvyšuje limit pro výhodné 

úročení. Zůstatek na účtu se bude nyní úročit sazbou 1,5 % až do 300 tisíc korun, prostředky nad 

tento limit pak sazbou 0,5 %. Účet si lze zřídit přes multibankovní aplikaci Richee, kterou v říjnu 

představila Banka CREDITAS.  Dosud účet nabízel výhodný úrok do 50 000 korun. 

 

„Co do úročení, má Richee nejlepší podmínky na trhu, dokonce lepší, než má naprostá většina spořicích 

účtů,“ říká člen představenstva Banky CREDITAS Kamil Rataj, který projekt Richee vede. „Aplikaci lze 

plnohodnotně používat i bez Richee účtu a ovládat přes ni účty jiných bank. Zatím jde o Banku CREDITAS, 

Českou spořitelnu, Air Bank, Fio banku a Equa bank, brzy budou připojené další, “ dodává Kamil Rataj. 

Vedení účtu je zdarma stejně jako platební karta se skvělými kurzy pro platby v zahraničí. 

 

Od přehledů přes platby až po založení nových účtů 

Richee je první multibankovní aplikace v Česku určená pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a 

Android. Nabízí přehled o celkovém zůstatku i zůstatcích na jednotlivých napojených účtech, umožní 

zadávání plateb ve většině napojených bank, automaticky kategorizuje transakce a generuje statistiky 

příjmů a výdajů. Má i funkci virtuálního účtu, kam si klient může doplnit vlastní data, například o 

hotovostních transakcích, či banky, které zatím nemají zpřístupněné otevřené bankovnictví.  

  
Bezpečnost je klíčová 

Aplikace Richee klade důraz na bezpečnost. Přístup k účtům umožňuje napojením přes API rozhraní dané 

banky a autorizovaným přihlášením. Do Richeeho se uživatelé přihlašují pomocí PINu nebo s využitím 

otisku prstu (touch ID) nebo skenu obličeje (face ID). Transakce jsou pak podepisovány autorizační 

metodou banky, ve které je platba prováděna. Zpravidla se jedná o SMS, heslo nebo mobilní klíč/aplikaci 

v mobilním telefonu.  

Richee není jen další mobilní bankovnictví v řadě. Jde o aplikaci, kterou mohou lidé používat, aniž by měli 

u Banky CREDITAS svůj účet. Otevřenost patří k jednomu z hlavních atributů a výhod aplikace Richee, 

stejně jako komfort správy mnoha účtů na jednom místě.   
 
Kontakt pro média: e-mail: pr@creditas.cz 
 

INFORMACE O BANCE CREDITAS: 
CREDITAS působí na finančním trhu už 22 let. Majoritním vlastníkem banky je finančník a investor Pavel Hubáček. Banka CREDITAS se zaměřuje 
především na nadstandardní zhodnocení úspor pro retail, pro firmy pak na míru šité úvěry a bezkonkurenční devizové konverze. Jako jedna z prvních 
spustila API a připojila do svého internetového bankovnictví účty dalších bank. V současné době má banka 50 tisíc klientů a bilanční sumu převyšující 
30 mld. Kč.  
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