Őszi jóváírás akció
rr
Akció résztvevői: Minden az Akcióban résztvevő terméket igénylő Ügyfél (Adós és
Adóstárs), amennyiben az alábbi feltételeket teljesíti.
Akció:
 Jóváírási akció: a Bank a kölcsönösszeg kifizetését követő 30 napon belül,
utólagosan jóváír az Adós bankszámláján 70.000 Ft-ot.
A jóváírás teljesítési helye:
A jóváírás elsődlegesen az Adós Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett lakossági bankszámlájára
kerül teljesítésre.
Amennyiben az Adós nem rendelkezik Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlával és
legkésőbb a szerződéskötés időpontjában nem szándékozik nyitni bankszámlát Raiffeisen
Bank Zrt.-nél, abban az esetben az Adós a jelzáloghitel igénylőlaphoz kapcsolódó pótlapon
történő választásától függően a jóváírás
 az igényelt kölcsönhöz kapcsolódó a hitel törlesztésére szolgáló technikai számlára
(korlátozott hozzáférés, csak törlesztésre használható) vagy
 Adós által Magyarországi pénzintézetnél vezetett lakossági bankszámlára teljesíti.
Akció érvényessége:
2019. szeptember 1. és 2019. december 13. között igényelt hitel és 2020. március 13- ig
kiállított hitelígérvény alapján folyósított szerződésekre érvényes
Az akció korlátozása:
 Az akcióban nyújtott jóváírás egy Ügyfél egy ügyletének vonatkozásában nyújtható.
 Amennyiben az Ügyfél hitelcélját több ügylettel valósítja meg, vagy az akció
időtartama alatt több igénylést nyújt be (vagy együtt Adós és Adóstárs, vagy külön),
úgy az akció csak egy ügylet vonatkozásában érvényes.
 Az akció csak a jelen kondíciós lista 1.1.1.,1.1.2., 1.1.3. és az 1.1.4. pontjában
részletezett induló díj akciókkal, továbbá az 1.2. pontban részletezett promócióival
vonható össze.
 A jóváírás csak kifizetett jelzáloghitel szerződések esetén érhető el.
A jóváírás feltétele:
- Az Ügyfél jogosult az akciót igénybe venni (akció résztvevői pontban leírt feltételek esetén).
- Az igénylés beadására és a hitelígérvény kiállítására az akció érvényességén belül kerül
sor.
- Az akcióban érintett kifizetett kölcsönszerződés vonatkozásában a jóváírás napjáig
esedékes havi törlesztőrészletek mindegyike késedelem nélkül, az esedékesség napján,
maradéktalanul teljesítésre kerül.
- Az ügyfélnek nem volt 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó késedelme és/vagy
kerettúllépése semmilyen az akcióban érintett, kifizetett kölcsönszerződésen kívüli Banki
termék illetve szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a kölcsön folyósítása és a
jóváírás között eltelt időszakban.

1

Őszi jóváírás akció
rr
- Az Adós a jóváírás napján bankszámlával rendelkezik (Raiffeisen Banknál vezetett, vagy
másik pénzintézetnél).
- A Bankkal szemben az akcióban érintett kölcsönből eredően tőketartozása (nem
késedelmes) áll fenn.
- Amennyiben az Ügyfél bankszámlája engedélyezett negatív egyenlegű (folyószámla
hitelkeret szerződéssel rendelkezik, mely rendelkezésre álló keretet kihasználta) és a
jóváírást követően továbbra is negatív egyenleg mutatkozik, úgy a jóváírást teljesítettnek kell
tekinteni.
Akcióban résztvevő termékek:
Standard hiteleknél: Raiffeisen Lakáshitel, Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott
Kölcsön, Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, Raiffeisen Egyetlen hitel Szabad
felhasználású hitel kiváltására és Raiffeisen Egyetlen hitel Lakáscélú hitel kiváltására
elnevezésű termékek.
Amennyiben a Kölcsön folyósítását követő három ügyleti éven belül (i) a kölcsönszerződés
bármely ok miatt megszűnik, vagy (ii) a kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás
összege előtörlesztés folytán a folyósított kölcsön összegének 50%-a alá csökken - az igazolt
lakástakarékpénztári megtakarításból történő teljes vagy részleges előtörlesztés, ill. a
szerződésszerű havi törlesztésből eredő tőketartozás csökkenés kivételével -, a Bank jogosult
az Adós minden további jognyilatkozata nélkül a fenti online kupon akcióban foglaltak
alapján a jóváírt összeggel a törlesztési számlát megterhelni,
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleknél: Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát
Lakáshitel és a Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására
elnevezésű termékek.
2019.10.01. napjától kiállított Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetén: Amennyiben
a Kölcsön folyósítását követő kettő ügyleti éven belül (i) a kölcsönszerződés bármely ok
miatt megszűnik, vagy (ii) a kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás összege
előtörlesztés folytán a folyósított kölcsön összegének 50%-a alá csökken - az igazolt lakástakarékpénztári megtakarításból történő teljes vagy részleges előtörlesztés, ill. a
szerződésszerű havi törlesztésből eredő tőketartozás csökkenés kivételével -, a Bank jogosult
az Adós minden további jognyilatkozata nélkül a fenti online kupon akcióban foglaltak
alapján a jóváírt összeggel a törlesztési számlát megterhelni,
Az igényelt kölcsönnek nem lehet célja a Raiffeisen Banknál fennálló kölcsön/hiteltartozás
kiváltása.
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