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Napjainkra a készpénzt már egyre inkább az úgynevezett készpénzkímélő fizetési módok, mint a bankkártya
váltja fel. Bármilyen banki ügylet végzéséhez először is bankszámlát kell nyitnunk. A számla a bank egy olyan
kényelmi szolgáltatása, mely a rendszeres és eseti fizetések korszerű és biztonságos teljesítésére szolgál. A
bank kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő számlatulajdonos (ügyfél) pénzét kezeli, nyilvántartja.
A Bankszámla tájékoztató összefoglalja a bankszámla főbb jellemzőit, illetve bemutatja a Raiffeisen Bank által
nyújtott számlacsomagokat és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat. A leírás nem nyújt teljes körű
tájékoztatást az érintett témakörben, ezért kérjük, hogy a tényleges szerződéskötés előtt kérjen további
tájékoztatást a bank munkatársaitól.

I. Milyen típusú számlák léteznek?
a) Bankszámla
A bankszámlának többféle elnevezésével találkozhatunk a hétköznapi szóhasználatban, ilyen például a
folyószámla és a fizetési számla megnevezés.
A bankszámla nyitásához szerződést kell kötni a bankkal, amelyben a bank arra vállal kötelezettséget, hogy
az ügyfél pénzét kezeli, nyilvántartja a befizetéseit, átutalásokat fogad, belföldre és külföldre egyszeri vagy
rendszeres fizetési megbízásokat teljesít. A bankok alkalmazkodva az ügyfelek eltérő szokásaihoz és
igényeihez, széles választékát kínálják az egyes bankszámla csomagoknak attól függően, hogy milyen
szolgáltatások kapcsolódnak hozzá. A számlavezetés pénznemét mi választhatjuk meg, figyelemmel arra,
hogy melyik devizanemben szeretnénk pénzünket, megtakarításainkat tartani. A bank havi rendszerességgel
számlakivonat formájában értesít minket arról, hogy mennyi pénzünk van a számlán. A számlakivonaton
részletezve megtaláljuk az adott időszakra vonatkozó be és kifizetéseket, a bankszámlánk nyitó és záró
egyenlegét, vagyis azt, hogy mekkora összeg volt előző hónap végén, és mennyi van most a számlánkon. Az
értesítés az ügyfél választása alapján történhet postai vagy elektronikus úton.

b) Hitelkártya-számla
A hitelkártya-számla egy olyan számla, melyen a bank egy személyre szabott hitelkeretet biztosít részünkre
meghatározott feltételek mellett. A keret terhére a hitelkártya használatával akár kamatmentesen is
vásárolhatunk. A kamatmentesség eléréséhez a kártyabirtokosnak az elszámolási időszakot követő fizetési
határidő végéig a teljes hitelkeret tartozását vissza kell fizetnie. A hitelkeretet nem csak vásárlás útján lehet
felhasználni, a pénzintézeteknél lehetőség van általában a hitelkeret 50%-ának készpénzben történő
felvételére. A készpénzfelvétel összegére a bank minden esetben kamatot számol fel a tranzakció napjától
egészen a visszafizetésig. A hitelkártya-számláról a bank havonta értesítést küld, amelyben feltünteti a
hitelkeretből elköltött összeget, a felszámított kamatot, valamint egy úgynevezett minimum összeget, amelyet
minden hónapban be kell fizetnünk abban az esetben, ha 5000,- Ft-nál többet használtunk fel a hitelkeretből.
A hitelkeretből felhasznált és határidőig vissza nem fizetett összeg kamatozik.
c) Hitelszámla
A bank által forintban vagy devizában vezetett elszámolási számla, amelyen a bank a hitelből fennálló
tőketartozást, vagyis a hitel összegének azt a részét tartja nyilván, amelynek fizetése még nem vált
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esedékessé. A havi törlesztő részletek befizetése által a számlán nyilvántartott összeg csökken. A hitel
visszafizetésével a hitelszámla megszüntetésre kerül.
c) Betétszámla
Olyan bankszámla, amelyen a bank meghatározott időtartamra, meghatározott feltételekkel megtakarítás
céljából betétként elhelyezett pénzösszeget tart nyilván. A betétszámlán elhelyezett összeg a lekötési időszak
végéig kamatozik, amikor is a befektetett tőkét és annak kamatát a bank egy összegben bocsátja
rendelkezésre. Amennyiben a lekötés lejárta előtt szükségünk van a számlán elhelyezett összegre, és emiatt a
betét feltörésre kerül, kamatfizetésre egyes bankok által egyáltalán nem, míg más bankok által csökkentett
mértékben kerül sor, a befektetett tőke összegét azonban minden esetben visszakapjuk.
d) Értékpapírszámla
Szerződéssel jön létre, az értékpapírok nyilvántartására szolgál. Az értékpapír csak ezen a számlán létezik,
vagyis papír alapon nem kapjuk kézhez az általunk vásárolt különböző értékpapírokat. A bank az
értékpapírokra vonatkozó megbízásokat ezen a számlán teljesíti, a számlán történt jóváírásokról és
terhelésekről, valamint a számla egyenlegéről az ügyfél rendelkezése alapján elektronikus vagy postai úton
küld értesítést.

Miért érdemes bankszámlát nyitni?
A bankszámla célja a rendszeres és eseti fizetések egyszerű, kényelmes és biztonságos teljesítése. A lakossági
bankszámlákon keresztül rendkívül sokfajta pénzügyi tevékenységet bonyolíthatunk le: munkabért és egyéb
jövedelmet utaltathatunk rá, különböző fizetéseket teljesíthetünk róla, kifizethetjük közüzemi számláinkat
csoportos beszedési megbízás megadásával, a közös költséget pedig állandó átutalási megbízás
megadásával rendezhetjük havi, negyedéves vagy akár féléves rendszerességgel. Bankszámlánkról készpénzt
is vehetünk fel a bankfiók pénztárában vagy a számlához kapcsolódó bankkártya segítségével bankautomatán
keresztül. Amennyiben szeretnénk, hogy rajtunk kívül mások (pl. családtagok) is hozzáférjenek a számlánkon
lévő összeghez, arról rendelkezhessenek, lehetőségünk van állandó, illetve eseti meghatalmazást adni
részükre.

Milyen szolgáltatásokat tudunk igényelni a bankszámlához?
A bankszámlákhoz manapság már számos kényelmi szolgáltatás társul, megkönnyítve ezzel a mindennapos
ügyintézést. A számla egyenlegéről már egyre több bank nyújt információt elektronikus úton, interneten vagy
éppen mobiltelefonon SMS szolgáltatás formájában. Az SMS szolgáltatás egy biztonságos és kényelmes
funkció, amelyet sok ügyfél vesz igénybe, annak érdekében, hogy megtudják pontosan mekkora elkölthető
összeg van a számlájukon, azon milyen pénzügyi mozgások történtek. Az internetes hozzáféréssel rendelkező
ügyfelek megfelelő azonosítást követően a bank internetes felületén is el tudják intézni pénzügyeiket, eseti és
rendszeres átutalási megbízásokat adhatnak, betétet köthetnek le, befektetési és egyéb szolgáltatásokat
igényelhetnek.
Forint pénznem mellett lehetőségünk van devizában is számlát nyitni és devizában indítani átutalásainkat,
elhelyezni megtakarításainkat, külföldi utazásaink során pedig lehetőségünk van bankkártyás vásárlásainkat
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devizában fizetni, kikerülve ezzel az átváltás miatt felszámolt esetleges egyéb költségeket, valamint az
árfolyam ingadozásából fakadó kockázatokat.
Bankkártyával könnyedén hozzájuthatunk a számlánkon lévő összeghez, külföldi utazásaink során pedig
biztonságot nyújt számunkra a bankkártyához igényelhető utasbiztosítás.
Biztosítást a bankszámlához kapcsolódóan is köthetünk, erre vonatkozóan a Biztosítás tájékoztató anyagunk
nyújt bővebb információt.
A bankszámla takarékoskodási lehetőséget is teremt, sőt szükség esetén igénybe vehető hitelkeret is társítható
hozzá. A bank által havonta kiküldésre kerülő számlakivonatot ma már nemcsak postai, hanem elektronikus
úton is tudjuk igényelni, kímélve ezzel a környezetet és elősegítve a gyorsabb, kényelmesebb hozzáférést.
Az állandó meghatalmazottak megadásán túl lehetőségünk van úgynevezett elhalálozási rendelkezés
megadására is, amely halálunk esetén a rendelkezésben általunk megnevezett személyek részére azonnali
hozzáférést biztosít a számlán elhelyezett összeghez.

Mit érdemes figyelembe venni a számla kiválasztásakor?
Mielőtt a pénzintézetek által kínált számtalan lehetőség közül választanánk, érdemes átgondolni, hogy mire is
szeretnénk használni a bankszámlát. A szolgáltatások kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy érkezik-e
majd például munkabér a számlára, szeretnénk-e a közüzemi díjainkat a számláról fizetni, szeretnénk-e
megtakarítást eszközölni a számlán. Az elhelyezett összeghez milyen módon szeretnénk hozzájutni,
bankkártyával vagy pénztári kifizetéssel. A kényelmi szolgáltatások során érdemes átgondolni, hogy
szeretnénk-e otthonról is elérni a bankszámlánkat, hogy nyomon tudjuk követni az azon végrehajtott
tranzakciókat akár interneten, akár SMS szolgáltatás igénybevételével, vagy meg szeretnénk kímélni magunkat
attól, hogy egy új szolgáltatás igénybevételéhez be kelljen fáradni a bankfiókba, és szeretnénk kényelmesen,
otthonról interneten vagy telefonon keresztül igényelni az általunk kiválasztott szolgáltatást.
Mindezen tényezők számbavétele után tudjuk mérlegelni, hogy a bankok által kínált számlatípusok, illetve
számlacsomagok közül melyik a mi igényeinknek leginkább megfelelő.

Hogyan és hol tudok bankszámlát nyitni?
Bankszámlát ma már többféle módon lehet nyitni, tehetjük ezt személyesen a bankfiókban vagy akár interneten
keresztül is elindíthatjuk a folyamatot. Bankszámlát csak a 18. életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel
rendelkező természetes személy nyithat önállóan. 14-18 év között a szerződést a bank ugyan a fiatallal köti
meg, a szülő azonban törvényes képviselőként köteles hozzájárulni a szerződés megkötéséhez.

A

számlanyitáshoz minden esetben szükség van a személyes iratokra, azaz a személyi igazolványra ennek
hiányában útlevélre vagy kártya formátumú vezetői engedélyre (jogosítvány), valamint a lakcímkártyára. Egyes
bankok a számlanyitást egy meghatározott pénzösszeg befizetéséhez kötik.

Milyen típusú számlacsomagok közül választhat a Raiffeisen Banknál?
Kényelmét és pénzügyi céljait szem előtt tartva bankunk számos számlavezetési lehetőséget kínál Önnek,
melyek közül kiválaszthatja a bankolási szokásainak leginkább megfelelőt.
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Díjnyertes Számla
Ha az Ön jövedelme bankszámlájára érkezik, ha bankszámlájáról fizeti közüzemi számláit és egyéb
kiadásait, ha a bankkártyáját rendszeresen használja vásárlásra és ezekért a szolgáltatásokért nem szeretne
külön díjat fizetni, valamint fontosnak tartja, hogy díjmentesen juthasson pénzéhez és nyitott az internet bank
használatára, akkor a Díjnyertes számlacsomagot ajánljuk Önnek.
Aktivitás 3.0 Számla
Ha Ön bankszámlájáról fizeti számláit és egyéb kiadásait, ha a bankkártyáját rendszeresen használja
vásárlásra és készpénzfelvételre és ezeket a szolgáltatásokat díjmentesen vagy kedvezményes díjjal szeretné
igénybe venni, valamint nyitott az internet bank használatra, akkor az Aktivitás 3.0 számlacsomagot ajánljuk
Önnek.
Mindennapok 2.0 Számlacsomag
Amennyiben Ön a hagyományos banki ügyintézést kedveli, de szívesen bízza a napi rutin egy részét
bankunkra, a Mindennapok 2.0 Számlacsomagot ajánljuk Önnek.
Bázis 2.0 Számlacsomag
A Bázis 2.0 Számlacsomagot számlavezetési díjmentesen kínáljuk azon ügyfeleinknek, akik a Raiffeisen
bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Listában meghatározott hiteltermékeink valamelyikét
igénybe veszik.
Online számla
Ha Ön a bankfióki vagy telefonos ügyfélszolgálat helyett az online megoldásokat részesíti előnyben,
amennyiben bankszámlájáról fizeti közüzemi számláit és egyéb kiadásait online intézi, és rendszeresen
használja az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásokat, akkor Önnek a Raiffeisen Online
Bankszámla a legmegfelelőbb választás.
Yelloo számla
A Yelloo számla a 18-25 éves korosztály igényeire szabva kialakított bankszámla, online használattal, amely
számos díjmentes szolgáltatást kínál, figyelembe véve a fiatalok bankolással, számlahasználattal, vásárlással
kapcsolatos szokásait.
Alapszámla
Az Alapszámlát Önnek ajánljuk, ha alapszintű banki szolgáltatásokat szeretne igénybe venni fix havi díjért, és
nem rendelkezik Magyarországon forintban vezetett lakossági fizetési számlával, illetve rendelkezési joga
sincs ilyen számla felett. Nem magyar állampolgár Alapszámla megnyitását és vezetését akkor
kezdeményezheti, ha EGT államban tartózkodásra jogosult.
Devizaszámla
A fizetési kötelezettségeiket és/vagy megtakarításaikat devizában teljesítő ügyfeleinknek ajánljuk. A
devizaszámla a forint számlával ellentétben lehetőséget nyújt arra, hogy a devizában teljesített fizetés során
elkerüljük az átváltást, és az ebből eredő költségeket.
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A bankolás kényelmesebbé tétele érdekében a számlanyitással egyidejűleg igényelhető hozzáférés a
Raiffeisen DirektNet internetebanki szolgáltatáshoz, amelyen keresztül a nap 24 órájában tájékozódhat
számlaegyenlegéről, adhat meg eseti és állandó átutalásokat, csoportos beszedési megbízásokat, vagy
indíthat betétlekötést.
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Fogalomtár
Árfolyam
Egy ország hivatalos fizetőeszközének más ország fizetőeszközében kifejezett ára. A tranzakció módjától
függően megkülönböztetünk valuta, devizaárfolyamot valamint eladási és vételi árfolyamot.
Átvezetés
Ügyfél ugyanannál a banknál vezetett két saját számlája közötti átutalás. Átvezetésnek nevezzük pl. az ügyfél
két forint bankszámlája közötti átutalást, a forint és devizaszámla közötti átutalást, a bankszámla és a
hitelkártya-számla közötti átutalást valamint a bankszámláról értékpapírszámlára történő átutalást is.
Állandó átutalás
Állandó átutalási megbízással az ügyfél meghatározott összegnek meghatározott időpontokban ismétlődő
átutalására adhat megbízást a banknak.
Bank
A bank egy olyan intézmény, amely pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. A legfontosabb és legalapvetőbb banki
tevékenységek közé tartozik a betétek gyűjtése és hitelek nyújtása. A köznapi életben a pénzügyi intézmények
legtöbb típusát bankként emlegetjük, a jogszabály szerint a bank a hitelintézetek egyik fajtája.
Bankszámla
Az ügyfélnek a banknál forintban vagy devizában vezetett számlája, amelyen pénzügyi tranzakciók
bonyolíthatók le.
Bankkártya
A bankkártya egy készpénzkímélő fizetési eszköz, amely általában vásárlásra és készpénzfelvételre egyaránt
alkalmas.
Csoportos beszedési megbízás
Olyan átutalás, amelyet nem a számlatulajdonos, hanem meghatározott kötelezettség jogosultja kezdeményez
saját bankjánál, és amelynek eredményeképpen a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség
összegével. Általában szolgáltatói díjak (pl. közműszámlák) rendszeres beszedésére használt korszerű,
kényelmes fizetési mód
Deviza
A deviza valamilyen valutára szóló követelést testesít meg, ez egy nemzetközi elszámolásra szolgáló
fizetőeszköz. Ilyen pl. az euróra szóló banki betét, folyószámla, utazási csekk, utalvány, átutalás, az euróra
szóló értékpapírok.
Eseti átutalás
Számlák közötti pénzmozgás, amelynél az ügyfél számlájáról más ügyfél akár ugyanazon banknál vezetett
(bankon belüli) vagy más banknál vezetett (bankon kívüli) bankszámlájára történik a pénz utalása.
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GIRO rendszer
A bankok közötti - számlajóváírással történő - pénzügyi elszámolási rendszer.
Hitelintézet
A hitelintézet olyan pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet
végez. Egyik fajtája a bank.
Jóváírás
A banknál vezetett számlán olyan könyvelési tétel, amely növeli a számla egyenlegét. A jóváírás összege
érkezhet átutalással vagy pénztári befizetéssel.
Konverzió
Eltérő pénznemek közötti átváltás. Konverziónak nevezzük pl. azt ha forint számláról szeretnénk eurót utalni
egy másik számlára, és ennek érdekében a bank átváltja a forintot euróra.
SEPA
Egységes európai fizetésforgalmi övezet (Single European Payment Area), amelynek létrehozása azt célozza,
hogy az eurózónán belüli bankok ügyfelei a készpénz nélküli fizetési műveleteket Európán belül azonos
feltételek mellett hajthassák végre.
Számlatulajdonos
A bank azon ügyfele, aki a banknál bankszámlával rendelkezik.
Terhelés
A bankszámlán olyan könyvelési tétel, amely csökkenti a számla egyenlegét. Ilyen tétel pl. a számlavezetési
díj, készpénzfelvétel díja, bankkártya éves díja, biztosítás díja, eseti vagy állandó átutalások összege valamint
az azok után terhelt díjak.
Valuta
A valuta valamely ország törvényes fizetési eszköze, maga a bankjegy vagy az érme.

