Raiffeisen Üzlettárs Klub Szabályzat

A Raiffeisen Bank Zrt. KKV prémium ügyfelei a Raiffeisen Üzlettárs Klubba (a „Klub”) való
önkéntes belépéssel és annak feltételeit vállalva sokrétő információkhoz és szakmai
tanácsokhoz juthatnak hozzá rendezvények és online tartalom formájában, továbbá a
Klub a tagok számára partnerkedvezményeket és új üzleti kapcsolati
lehetıségeket is nyújt.
A Klub által biztosított szolgáltatások:
•
•
•
•

•

Rendezvények (regionális konferenciák, workshopok, pódiumbeszélgetések, üzleti
reggelik)
Online tartalom (Online tartalom biztosítása a Klub eseményeirıl, aktuális üzleti
információkkal, elemzésekkel)
Raiffeisen Üzlettárs Klubkártya (a Klubkártya felmutatásával az alábbi
Partnerkedvezmények vehetık igénybe)
Partnerkedvezmények (A partnerkedvezmények mindenkor aktuális részletei és listája a
www.raiffeisen.hu/uzlettarsklub honlapon érhetıek el. A változtatás jogát fenntartjuk. (A
Raiffeisen Bank nem vállalja a felelısséget azért, ha a Klubtag az érintett partner cégnél
kizáró feltételbe ütközik és így a Raiffeisen Bankon kívül álló okból nem válik jogosulttá a
kedvezmény igénybe vételére.)
Klubtag partneri meghívás (klubtag kijelölt eseményekre - ingyenes részvételi
lehetıséget biztosító rendezvénykupon alapján - meghívhatja üzleti partnereit)

A klubtagság cégre vonatkozik, de személyhez kötött. A klubtagsággal járó
szolgáltatásokat a szolgáltatás jellegétıl függıen a cég, vagy a cég egy képviselıje, vagy
a Raiffeisen Banknál a cég számlája felett rendelkezésre jogosultként bejelentett
magánszemély élvezheti.
A klubtagság feltételei:
A Raiffeisen Bank Zrt. azon ügyfelei jogosultak kérvényezni személyes kapcsolattartójuknál a
klubtagsági belépési dokumentációt, akik a Raiffeisen Bank mindenkori üzletviteli gyakorlatának
megfelelıen a vállalati prémium ügyfeleknek járó kiszolgálásban részesülnek. A vállalati prémium
ügyfeleken kívül a Raiffeisen Bank Zrt. saját döntése alapján más ügyfélcsoportba tartozó ügyfél
vagy ügyfelek részére is felajánlhatja a klubtagság lehetıségét.
Feltétel továbbá:
a) Tagsági belépési nyilatkozat önkéntes aláírása
b) E-mail/ telefonszám megadása kapcsolattartás céljából, hírlevélre feliratkozás
c) Partnerkedvezményekhez szükséges adatok megadása
d) Házibank státusz: a Klubtag aktív bankhasználata a Raiffeisen Banknál

Rendezvényeken való részvétel:
A Bank a rendezvényekre elektronikus meghívót küld. A részvétel regisztrációhoz kötött. A
regisztrálás menete a meghívóban feltüntetésre kerül. A Bank fenntartja magának a jogot
ahhoz, hogy meghatározza a rendezvényen megjelenık maximális létszámát.

Raiffeisen Üzlettárs Klub Szabályzat
Túljelentkezés esetén a részvételi igény elfogadása jelentkezési sorrendben történik.
Rendezvényre szóló regisztrációt esetleges akadályoztatás esetén a rendezvényt megelızı 3.
munkanapig kérjük lemondani.
A rendezvényeken résztvevık tudomásul veszik, hogy a rendezvényeken kép-, film- és hangfelvételek
készülhetnek, amelyeken a rendezvényen részt vevı személyek felismerhetık lehetnek. Az elkészült
kép-, film- és hangfelvételeket a Bank a honlapján közzé teheti és saját kiadványaiban
szerepeltetheti. A rendezvényen részt vevı személyek részvételükkel hozzájárulnak az elıbbiek
szerinti kép-, film vagy hangfelvétel elkészítéséhez és közzétételéhez, továbbá tudomásul veszik,
hogy mindezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem a Bankkal,
sem a felvétel készítıivel szemben. A felvételeken szereplı személyeket a Bank csak az érintett
személyek külön írásbeli hozzájárulásával nevesíti a felvétel közzétételekor.

A klubtagság megszőnésének esetei:
•
•
•

Klubtag általi írásbeli lemondás
A klubtagsági feltétételek be nem tartása
Amennyiben a Klubtag a Raiffeisen Bank mindenkori üzletviteli gyakorlatának
megfelelıen a továbbiakban bármely okból nem részesül a vállalati prémium ügyfeleknek
járó kiszolgálásban

A klubtagság megszőnésének következményei:
Partnerünk a továbbiakban nem részesül a klub által biztosított szolgáltatásokból.
A Raiffeisen Bank Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat a jövıre nézve
egyoldalúan megváltoztassa. A Raiffeisen Bank Zrt. egyúttal vállalja, hogy a Szabályzat bármely
változásáról a Klub tagjait e-mail útján értesíti.

