AJÁNLÓKÁRTYA
Ha bankfiókunkban szeretné leadni az ajánlókártyát, kérjük, írja
be az adatokat teljes körűen, és írja alá. Cégek esetében kérjük,
legyen figyelemmel az aláírási jogosultsági szabályokra.

Ajánló adatai

AJÁNLJON MINKET
ISMERŐSÉNEK,
ÉS AKÁR 250 000 FT*
JÓVÁÍRÁST KAPHAT

Ajánló neve:
Ajánló egyedi ajánló kódja*:
*A kód a bankszámlakivonat fejlécében és az ügyfélkártyán található Számla azonosító
/ rövid számlaszám középső 6 karaktere.

Ajánlott adatai

Hogyan ajánlhat ügyfelet?
1. 
Hívja fel ismerősei figyelmét, hogy vegyenek igénybe
számlavezetési szolgáltatást, azaz nyissanak bankszámlát Bankunknál.

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN
Ajánlott neve:

2. J elezze részvételi szándékát az Ügyfélajánló Programban, és
adja meg az adatokat:

Ajánlott telefonszáma:
Ajánlott email címe:

Online, néhány kattintással
Regisztrálja ajánlottja adatait az Ön nevének és egyedi ajánló
kódjának megadásával együtt a www.raiffeisen.hu/ajanlo
weboldalon. A regisztrációt követően 48 órán belül felvesszük
a kapcsolatot az Ajánlottal a megadott telefonszámán.

KISVÁLLALAT/VÁLLALKOZÓ ESETÉN
Ajánlott vállalkozás neve:
Ajánlott vállalkozás adószáma:
(megadása nem kötelező)

Személyesen bármelyik bankfiókunkban

Ajánlott vállalkozás
kapcsolattartójának neve:

Adja le fiókunkban kitöltve, aláírással ellátva jelen Ajánlókártyát.

Kapcsolattartó telefonszáma:

Online számlanyitáskor

Kapcsolattartó email címe:

Az Ajánlott az online számlanyitás során is megadhatja az Ajánló
nevét és egyedi ajánlói kódját.

Ajánló aláírása:

3. 
Ajánló a jelen ügyfélajánló kártya aláírásával elismeri, hogy az Ügyfélajánló Program
Részvételi Szabályzatát és a Raiffeisen Bank Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvasta (megtalálható bankfiókjainkban és a www.raiffeisen.hu/ajanlo oldalon), annak tartalmát
magára nézve kötelezőnek elismeri, maradéktalan betartását vállalja. Ajánló kijelenti,
hogy Ajánló kizárólag a Bank szolgáltatásaira hívta fel az Ajánlott figyelmét, a szolgáltatásokkal kapcsolatban tájékoztatást nem nyújtott az Ajánlott részére.
Az Ajánló tudomásul veszi, hogy a Bank által meghirdetett Ügyfélajánló Programban ös�szesen legfeljebb az első öt ajánlása alapján megnyitott számla után jogosult jóváírásra.
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Bankfiók tölti ki
Ajánlókártya leadásának időpontja:
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Az Ajánlott új ügyfél online vagy bankfiókban megköti
a számlaszerződést a programban szereplő számlacsomagok valamelyikére.

4. 

Sikeres ajánlásonként bankunk Önt és az Ön által
ajánlott új ügyfelet is jóváírásban részesíti. Egy Ajánló
legfeljebb 5 sikeres ajánlásért részesülhet jóváírásban a Program
időtartama alatt. Az egyes jóváírások összegéről az Ügyfélajánló
Program Részvételi Szabályzata tartalmaz részletes információkat.

A tájékoztatás nem teljes körű. Az Ügyfélajánló Program részletes
feltételei és a számlavezetés kondíciói a mindenkor hatályos kondíciós listákban Raiffeisen Bank honlapján a www.raiffeisen.hu/
ajanlo oldalon vagy bankfiókjaiban ismerhetők meg. Az Ügyfélajánló Program visszavonásig érvényes.

ÖNT ÉS AJÁNLOTTJÁT IS MEGJUTALMAZZUK!
PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ
SZÁMLÁINK
ÉS A JÓVÁÍRÁS MÉRTÉKE
Ajánlott által
megnyitott
számla

Jóváírás összege
sikeres
ajánlásonként

Jóváírás
időpontja

Díjnyertes
számla

Aktivitás
3.0
számla

Premium Gold 2.0
és Premium Select

Vállalkozói Aktív
Számlák, Könyvelői,
Patikai, Ügyvédi
és Europay
Számlacsomagok
Ajánlottnak:

20 000 Ft*

Ajánlóknak: az ajánlott vállalkozások

5 000 Ft

10 000 Ft

árbevételétől függően 20 000 Ft*
(árbevétel nettó 50 millió Ft alatt)

A számlanyitást
követő 3. hónap
25. naptári
napjáig

A számlanyitást
követő 3. hónap
25. naptári
napjáig

Ajánlónak: A számlanyitást követő hónap
25. naptári napjáig

*	A 250 000 Ft jóváírás a 2021.06.30-ig az ajánlóprogram
keretében megnyitott számlák után érhető el akciósan.
Nem akciósan legfeljebb 50 000 Ft érhető el.

vagy 50 000 Ft*
(árbevétel nettó 50 millió Ft felett)

Ajánlottnak: A számlanyitást követő
2. hónap 25. naptári
napjáig

