TÁJÉKOZTATÓ
A Raiffeisen Bank lakossági ügyfeleinek nyújtott pénztári
szolgáltatásokról

Pénztári be-, és kifizetés
Forintban vezetett bankszámla esetén
Forint mellett bármilyen, a Bank által jegyzett valuta befizethető, illetve felvehető készpénzben. A
készpénztranzakciók után a Bank a mindenkor hatályos Kondíciós listában meghatározott jutalékot
számítja fel, melyet a Kondíciós listának megfelelően az érintett bankszámlán terhel. Forintban vezetett
bankszámlára forintot jutalékmentesen fizethet be. A kapcsolódó jutalékok terhelésének eseteit a
mindenkori hatályos Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.
Amennyiben a be- és kifizetés nem forintban történik, akkor a kívánt összeget a Bank a Kondíciós listában
rögzített módon, a tranzakció irányától függően a pénztári tranzakció időpontjában érvényes valuta vételi
vagy valuta eladási árfolyamon váltja át. Az eltérő devizanemben történő be-, illetve kifizetések után a
Bank minden esetben jutalékot számít fel, melyet a Kondíciós listának megfelelően az érintett bankszámlán
terhel.

Egyéb devizanemben vezetett bankszámla esetén
Devizaszámlát a Bank által meghatározott és a Kondíciós listában közzétett devizanemekben nyithat, erre
a számla devizanemének megfelelő valutában jutalékmentesen fizethet be. Amennyiben a bankszámla
devizanemétől eltérő valutát szeretne befizetni (ideértve a forintot is), akkor a Bank a tranzakció
végrehajtásakor érvényes valuta vételi és deviza eladási árfolyamot alkalmazza. Ha a bankszámla
devizanemétől eltérő valutában szeretne készpénzt felvenni a devizaszámláról (ideértve a forintot is),
akkor a Bank a kifizetésnél deviza vételi és valuta eladási árfolyamot alkalmaz a Kondíciós lista alapján.
Az eltérő devizanemben történő be-, illetve kifizetések után a Bank minden esetben jutalékot számít fel,
melyet a Kondíciós listának megfelelően az érintett bankszámlán a kifizetett összeg alapján terhel.

Értékpapírszámla, ügyfélszámla esetén
Befektetésekkel rendelkező, egyes befektetési szolgáltatásokat igénybevevő Ügyfeleink eszközeit
értékpapírszámlán (értékpapírok) illetve ügyfélszámlán (pénz) tartja nyilván a Bank.
Az ügyfélszámlára forintban díjmentesen fizethet be, a készpénzfelvételért a Bank minden esetben a
mindenkor hatályos Kondíciós listában foglaltak szerinti jutalékot számítja fel, melyet a tranzakció után
az ügyfélszámlán terhel.
Az ügyfélszámlára forinttól eltérő devizanemű valuta be-, illetve kifizetésére nincs lehetőség. Az
ügyfélszámla egyenleg után a Bank kamatot nem fizet.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénztári tranzakciók feltétele a – bankfiókokban található –
formanyomtatvány kitöltése, valamint a személyazonosító okiratok bemutatása. Kivételt képeznek
a lakossági ügyfelek számlájára történő befizetések, ahol 3.600.000,- HUF összeghatárig a
készpénzbefizetési bizonylat kitöltése nem kötelező. Bankunk a pénztári készpénzfelvételi
bizonylat alapján, legfeljebb a bizonylat kiállításának dátumától számított 3 munkanapig teljesít
kifizetést.

Egyéb pénztári tranzakciók
Valutaváltás
A Raiffeisen Banknál bankszámlával rendelkező Ügyfelek a Bank által meghirdetett aktuális napi
valutaárfolyamon válthatnak valutát a pénztárakban, kizárólag forintra. A Bank valutaeladást csak
bankszámlán keresztül hajt végre, a Kondíciós lista 1. és 2. pontjában rögzített pénztári be-, és kifizetések
jutalékainak alkalmazásával.
Amennyiben Önnek nincs a Raiffeisen Banknál bankszámlája, akkor a Bank által meghirdetett aktuális
napi valutaárfolyamon válthat valutát a pénztárakban, kizárólag forintra. Az aktuális valutaárfolyamok
megtekinthetők a bankfiókokban elhelyezett kijelzőkön, illetve honlapunkon.

Érme be- és kifizetés
A Bank érme be – és kifizetést csak forintban és csak számlára történő be- és kifizetés céljából fogad el.
Az érme tranzakciókra vonatkozó díjtételeket a hatályos Kondíciós lista tartalmazza.

Bankjegyek és érmék címletváltása
A Raiffeisen Banknál bankszámlát vezető ügyfelek részére:
Bővebb tájékoztató a Hirdetmény/ Raiffeisen Banknál bankszámlát vezető Ügyfelek részére
hirdetményben olvasható

A Raiffeisen Banknál bankszámlát nem vezető ügyfelek részére:
Bővebb tájékoztató a Hirdetmény/ Raiffeisen Banknál bankszámlát nem vezető Ügyfelek részére
hirdetményben olvasható
A Raiffeisen Bank fiókjainak elérhetőségeit keresse honlapunkon!

Utazási és Bankcsekk
Bankunk nem vásárol utazási csekket, és csekkbeszedésre is csak korlátozottan van lehetőség
A csekkekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat keresse honlapunkon!
További kérdés esetén, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, a Raiffeisen Direktet a
06-80-488-588-as telefonszámon, vagy keresse fel bankfiókunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésére.

