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MOBIL BANKING ADATLAP
TÖRZSADATOK (Kérjük minden esetben kitölteni!)
Ügyfél neve
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Törzsszám

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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Mobiltelefonszám

└─┴─┘



└─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Kitöltési útmutató: Kérjük, válasszon az A, B, C, csoportban felsoroltak közül, majd a számjelet követve töltse ki az adatlapot!
A/ Igénylések

 szerződéskötés 

 újabb fizetési számlához/bankkártyához rendelés 

B/ Módosítások

 fizetési számla/bankkártya elnevezésére és az azonosítás módjára 
 szolgáltatásokra 
 szolgáltatás alapadataira 
C/ Szüneteltetés – Újra aktiválás  Megszüntetés






Mobil Banking szolgáltatás megszüntetése a megjelölt fizetési számlára/bankkártyára 
teljes Mobil Banking szolgáltatás határozatlan idejű felfüggesztése  újra aktiválása
teljes Mobil Banking szolgáltatás határozott idejű felfüggesztése a következő időpontig: └─┴─┴─┴─┘év └─┴─┘hó └─┴─┘nap
teljes Mobil Banking szolgáltatás végleges megszüntetése

ALAPADATOK ,
SMS üzenetek nyelve

Új mobiltelefonszám
 Magyar



Angol
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Díjelszámolási számla
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SZOLGÁLTATÁSBA BEVONT FIZETÉSI SZÁMLA/BANKKÁRTYA ,,,,

Azonosítás*

Fizetési számla száma

└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┘



Elnevezése
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Bankkártya száma

└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴



Elnevezése

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘



**

X┴X┘└X┴X┴X┴X┘└─┴─┴─┴─┘**

* Azonosításhoz kérjük, jelölje meg, hogy az SMS értesítésekben a fizetési számla/bankkártya száma vagy az elnevezése szerepeljene !
** Biztonsági okokból az SMS üzenetben csak a bankkártya szám első 6 és utolsó 4 számjegyét tüntetjük fel a közbenső számjegyeket csillag
szimbólumokkal takarjuk ki. Pl.: 123456******1234.

SZOLGÁLTATÁSOK ,,
Fizetésiszámlamozgás
Fizetési számla jóváírás

 Csak a(z) └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről

Fizetési számla terhelés

 Csak a(z) └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről

Egyenlegértesítő
Értesítés

 Ha felhasználható számlaegyenleg └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg alá csökken
 Ha felhasználható számlaegyenleg └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg fölé emelkedik

Nyitóegyenleg

 Napi
 Heti, minden └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (hétfőtől vasárnapig)
 Havi, minden hónap └─┴─┘. napján (1 től 31 ig)

Bankkártya tranzakció

Sikeres

Sikertelen

Belföldi készpénzfelvétel

└─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről





Belföldi vásárlás

└─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről





Külföldi készpénzfelvétel

└─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről





Külföldi vásárlás

└─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről





Ügyfél kijelenti, hogy jelen Mobil Banking adatlap aláírását megelőzően a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu) közzétett a Bank
Általános Üzleti Feltételei ( továbbiakban ÁÜF) tartalmát megismerte, az abban foglalt rendelkezéseket – különös tekintettel a Mobil
______________________________________________________

Ügyintéző aláírása

__________________________________________________

Ügyfél aláírása a Banknál bejelentett módon

RAIFFEISEN BANK ZRT.
1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: 0640484848

www.raiffeisen.hu
info@raiffeisen.hu

MOBIL BANKING ADATLAP
Banking szerződésre és annak mellékleteire vonatkozó rendelkezésekre – részletesen elolvasta, megértette és azokat magára nézve
kötelező erejűnek fogadja el. Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy rendelkezik állandó internetes hozzáféréssel az ÁÜF tartalma
megismerésének kifejezetten ezt a módját választja, azaz az ÁÜFet papír alapon vagy más adathordozón nem kéri a rendelkezésére
bocsátani. Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Mobil Banking szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeket e dokumentumok és
jelen adatlap együttesen tartalmazzák.
Jelen kiegészítő adatlap az Ügyfél és a Raiffeisen Bank Zrt. között a fenti törzsszámra és mobiltelefonszámra megkötött Mobil Banking
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, melynek megfelelően jelen adatlap aláírásával Ügyfél a fent megjelölt fizetési
számlájára/bankkártyájára vonatkozóan igényli/felfüggeszti/megszünteti a Bank Mobil Banking szolgáltatását.
Helység: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, Dátum:└─┴─┴─┴─┘év └─┴─┘ hó └─┴─┘ nap
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