HIRDETMÉNY
Általános Üzleti Feltételek
módosításáról

1.A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja továbbá a Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Általános
Üzleti Feltételei 2021. április 19-ével az Ügyfelekre nézve nem
kedvezõtlenül módosulnak.
A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi fejezetét és pontjait érinti:
2. Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések
X. Bankkártya
10.1.10
Értesítés, módosítás
10.1.10.3. Konverziós bankkártya tranzakcióhoz kapcsolódó üzenet nem
fogyasztó Ügyfelekre vonatkozó rendelkezései
10.1.10.4. Konverziós bankkártya tranzakcióhoz kapcsolódó árrésrõl szóló
honlapi tájékoztatás

10.3

A Bankkártya Általános Feltételek természetes személy Ügyfelekre vonatkozó

rendelkezései
10.3.1.8.

Konverziós

bankkártya

tranzakcióhoz

kapcsolódó

üzenetek

természetes személy Ügyfelekre vonatkozó rendelkezései
Módosítás oka: A módosítás oka: Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) 1. XIX. Fejezetének
19.20 és a 19.13.1. A jogi, szabályozói környezet változása a) pontja.
hatályba lép a 924/2009/EK rendelet 3a. cikk (5)-(7) bekezdése, mely alapján lakossági
és a kiemelt magánügyfeleknek egyes konverziós bankkártya tranzakciók esetén üzenet
kerül kiküldésre az átváltás teljes díjáról százalékos árrés formájában. A vállalati
ügyfeleknek a módosított ÁÜF alapján nem kerül az árrésrõl üzenet kiküldésre.
2.A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja továbbá a Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Általános
Üzleti Feltételei 2021. április 19-ével az Ügyfelekre nézve kedvezõtlenül
módosulnak.
2. Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések
XIII. Raiffeisen Elektronikus csatornák és a myRaiffeisen Mobilapplikáció Általános Feltételei
13.2 Általános szabályok
13.2.1. Rendeltetésszerû használat
13.2.2 Szerzõdéskötés (jognyilatkozat tétel) elektronikus úton

Módosítás oka: A XIII. Raiffeisen Elektronikus csatornák és a myRaiffeisen Mobilapplikáció
Általános Feltételei fejezet kiegészítésre kerül az elektronikus dokumentumok kezelésére
vonatkozó szabályokkal illetõleg a Bank azon jogával, hogy csalárd fizetési mûvelet, csalás
gyanúja esetén a beállított tranzakciós limitet egyioldalúan módosíthassa, illetõleg Mobil
token limitet egyoldalúan vezethessen be, amennyiben az az Ügyfél vagy a Bank érdekének
megóvását szolgálhatja.

A 2021. április 19-én hatályba lépõ módosítások sárga háttérrel kerültek kiemelésre.
Tájékoztatjuk, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
alapján az ÁÜF, a LÜSZ fenti módosítása az Ön részérõl elfogadottnak minõsül,
amennyiben Ön 2021. február 18. napjáig írásban nem értesíti Bankunkat arról, hogy a
módosítást nem fogadja el. A módosítás elutasítása a módosítással érintett szerzõdés
azonnali hatályú felmondásának minõsül. A módosítás hatályba lépéséig Ön jogosult a
módosítással érintett szerzõdését azonnali hatállyal díj-, költség illetve egyéb fizetési
kötelezettségtõl mentesen felmondani.
A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetõ a Bank honlapján
(www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.
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