HIRDETMÉNY
az Európai Unión belüli, határokon átnyúló euró fizetésekre vonatkozó kondíciók
változásáról

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit arról, hogy 2019. december 15-én hatályba lép a
Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
924/2009/EK RENDELET 3. cikke, mely alapján az Európai Unión belül határon átnyúló, euróban
történő fizetésekért felszámított díjaknak meg kell egyezniük a megfelelő belföldi, forintban történő
fizetésekért felszámított díjakkal.
A fentiek általánosságban azt jelentik, hogy az EU tagállamokba euróban történő utalás (SEPA
átutalás) díja nem lehet magasabb a belföldi forint átutalás díjánál (kivéve a konverziós, illetve sürgős/
extrasürgős átutalásokat), valamint az EU tagállamban ATM-nél történő euró készpénzfelvétel díja nem
lehet magasabb a belföldi, nem saját ATM-nél történő forint készpénzfelvétel díjánál. A Bank a fenti
díjazonosságot valamennyi EGT tagállamba irányuló, illetve ott történt fizetés esetén biztosítja.
A fentiekre tekintettel a Raiffeisen Bank Zrt. 2019. december 15-i hatályba lépéssel az
Ügyfelekre nézve kedvezően, illetve nem kedvezőtlenül módosítja a Kondíciós
Listákat az Általános Üzleti Feltételek XIX. fejezet 19.21 pontja alapján.

További változás, hogy a külföldre indított, valamint külföldről érkező SEPA átutalások díja
új díjstruktúrában került meghatározásra. A transzparens ügyfél tájékoztatás és a fent hivatkozott EK
Rendeletnek való megfelelés érdekében a tranzakciók díját megbontottuk és külön díjelemként tüntetjük
fel a kapcsolódó banki szolgáltatások – konverzió illetve sürgős/extrasürgős teljesítés - díját az alapdíj
mellett. A legkésőbb 2020. január 31-ig tartó időszakban bonyolított SEPA tranzakciók esetén a díjak
egyes elemeinek/részösszegeinek terhelése a Kondíciós Listában leírtaknak megfelelően későbbi
időpontban történik.
A kondíciós listákban a változások dőlt betűvel kerültek megjelölésre.
Felhívjuk szíves figyelmüket, amennyiben a deviza átutalások kondícióira vonatkozóan a Bankkal
egyedi megállapodással rendelkeznek (egyedi Díjtáblázat), akkor a SEPA átutalásokra továbbra is az
egyedi megállapodásban meghatározott díjaik maradnak érvényben.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további tájékoztatásra vagy információra van szüksége,
kérjük, hogy keresse fel bármelyik bankfiókunkat, illetve érdeklődjön a telefonos ügyfélszolgálatunkon,
a Raiffeisen Direkt +36-80-488-588-as telefonszámán.
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