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Raiffeisen OneCard Hitelkártya igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Igénylési adatok
I. AZ IGÉNYLŐLAP KITÖLTÉSÉNEK CÉLJA
Hitelkártya és Hitelkeret igénylés:

Hitelkártya keretemelés

Keretkiváltással

CRM

Hitelkártya igénylés meglévő hitelkerethez1
Meglévő főkártyához társkártya igénylése2
Alulírott Igénylő kérem, hogy a Bank a OneCard Hitelkártya igénylésem jóváhagyása esetén a meglévő Sokoldalú
OKOSkártyámat/Standard (Oxigén)/Gold (Oxigén) Hitelkártyámat a OneCard Hitelkártya aktiválásával egyidejűleg
automatikusan, minden további jognyilatkozatom nélkül szüntesse meg. Tudomásul veszem, hogy a megszüntetésről
a Bank külön értesítést nem küld. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya a megszüntetést
követően Start OKOSkártyaként működik tovább.
2
Elegendő csak a VII. Társkártya igénylésére vonatkozó adatok ponttól kitölteni. A társkártya igénylésére a Bank
és a Főkártya-birtokos között létrejött hitelkártya szerződés hatálya alatt kerül sor, ennek megfelelően a jelen
társkártya igénylésre kizárólag az igénylés részét képező szerződéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.; 4.5 pontjában foglaltak irányadóak azzal, hogy Társkártya Igénylő köteles a Bank és a Főkártyabirtokos között létrejött hitelkártya szerződés rendelkezéseit megismerni, és azokat maradéktalanul betartani. A
Társkártya-birtokosra vonatkozó kifejezett rendelkezéseket az Általános Üzleti Feltételek 2. rész XI. Hitelkártya
fejezetének 11.5 pontja tartalmazza.
1

II. AZ IGÉNYLŐ SZEMÉLYES ADATAI
Előnév:

dr.

ifj.

id.

özv. egyéb:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Állampolgárság: magyar

egyéb:

Születési idő:
Születési hely:
Elsődleges személyazonosító okmány típusa:
Személyi igazolvány1
1

Útlevél1

Kártya formátumú vezetői engedély1

Új típusú személyi igazolványt, útlevelet, kártyaformátumú vezetői engedélyt a Bank csak lakcímkártyával együtt fogad el.

Állandó lakhelyének:

tulajdonosa

Családi állapota:

házas

résztulajdonosa

élettárs

elvált

bérlője
özvegy

családtag
egyedülálló

Igénylő foglalkozása:
egyéb felsőfokú

egyetem

érettségi

alkalmazott

főiskola

egyéb középfokú

vállalkozó

alapfokú

nyugdíjas

egyéb:
Lakcím:

irányítószám

helység
utca

emelet

házszám, lépcsőház

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Vezetékes telefonszám:

/

Mobiltelefon száma:

/

Előfizetéses

Feltöltőkártyás

E-mail cím:
Levelezési cím:

irányítószám

helység
utca

emelet

házszám, lépcsőház

ajtó

III. MUNKAVISZONY ÉS JÖVEDELMI ADATOK
Keresők száma a háztartásban:
Eltartottak száma a háztartásban:

fő
fő

Az Igénylő havi nettó jövedelme:

Ft

Igazolt cafeteria keret éves nettó összege:

Ft

Igazolt bónusz/jutalom éves nettó összege:
Családi pótlék:
Ft
Egyéb havi rendszeres jövedelem:
Ft
Rendelkezem egyéni vállalkozással az igénylés benyújtásakor?
Igen*
Nem
(*Ebben az esetben köztartozás mentes igazolás benyújtása szükséges )

Ft

1. példány

IV. KHR-BEN NEM SZEREPLŐ HITELEK
1.)

Legmagasabb iskolai végzettsége:
Jelenleg Ön:

A munkabért terheli-e valamilyen rendszeres levonás?:
igen
nem
Ha igen,
Egyéb levonások (bíróság, NAV általi)
havi Gyerektartás (fizetett havi)
Munkabérelőleg (havi)
Munkabért terhelő levonások, letiltások (havi)
Nyugdíj típusú levonás (havi)
Jelenleg felmondás alatt áll?
Igen
nem
Ezennel kijelentem, hogy a jövedelmi adataimat a jelen hitelbírálat során a Bank
részére átadott/bemutatásra került dokumentáció (pl. Munkáltatói igazolás, NAV
jövedelemigazolás, egyéb igazolás stb.) tartalmazza.
Munkáltatói igazolás benyújtása esetén alábbi mezők kitöltése elhagyható.
Munkáltató/vállalkozás neve:
Munkáltató/vállalkozás telefonszáma:
Munkáltató/vállalkozás székhelye:
Munkaviszony/vállalkozás kezdete:
év
hó
nap
Munkaviszony típusa:
Határozatlan időre szól
határozott időre szóló
Szerződés lejárata:
év
hó
nap
Az Ön beosztása:
felsővezető
középvezető
egyéb szellemi alkalmazott
fizikai alkalmazott
Munkáltató/vállalkozás fő tevékenységi köre:
Ipar,
feldolgozóipar
Mezőgazdaság
Építőipar
Kereskedelem, vendéglátás, távközlés,
szállítmányozás, utaztatás
Pénzügyi, jogi tevékenység és kiegészítő
szolgáltatásai, egyéb tanácsadói tevékenység
Egészségügy, oktatás,
kormányzat, szociális ellátás, önkormányzat
Egyéb
Munkáltatójánál az Ön munkaviszonyával kapcsolatban elérhető illetékes neve:
Telefonszáma (mellék):
Az Ön nevére szóló tartozás
Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
Folyósító bank:
Raiffeisen
egyéb
A fennálló kölcsön típusa:
jelzálog fedezetű
személyi kölcsön
autóhitel/lízing
Kölcsön lejárata:
év
hó
Havi törlesztőrészlet:
Ft
2.)
Az Ön nevére szóló tartozás
Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
Folyósító bank:
Raiffeisen
egyéb
A fennálló kölcsön típusa:
jelzálog fedezetű
személyi kölcsön
autóhitel/lízing
Kölcsön lejárata:
év
hó
Havi törlesztőrészlet:
Ft
3.)
Az Ön nevére szóló tartozás
Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
Folyósító bank:
Raiffeisen
egyéb
A fennálló kölcsön típusa:
jelzálog fedezetű
személyi kölcsön
autóhitel/lízing
Kölcsön lejárata:
év
hó
Havi törlesztőrészlet:
Ft
Kibocsátó bank:
Keretösszeg:

Ft

V. KIVÁLTANDÓ HITELKÁRTYA KERETEK
1.) Kiváltandó hitelkátya számla száma:
Kibocsátó bank:
2.) Kiváltandó hitelkátya számla száma:

Keretösszeg:

Ft

Kibocsátó bank:

Keretösszeg:

Ft

Amennyiben van bankszámla-hitelkerete, annak összege
(több bankszámla-hitel esetén azok kereteinek összege):
Ft

B-39/2013

Igénylő szignója

Társkártya igénylő szignója

1

1 1 3 3 B u d a p e s t , V á c i ú t 1 1 6 - 1 1 8 . • R a i f f e i s e n D i r e k t : + 3 6 8 0 4 8 8 5 8 8 • F ő v á r o s i Tö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a • C é g j e g y z é k s z á m : 0 1 - 1 0 - 0 4 1 0 4 2

VI. IGÉNYELT HITELKÁRTYA ADATAI

Kártyán feltüntetendő név (max. 25 karakter):
A kártyát

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:
Igénylő az igénylőlapon kifejezetten megbízhatja a Bankot azzal, hogy igénylésének elfogadása esetén
a kártyát, illetve a PIN kódot postai úton küldje ki részére. Postai kézbesítésre kizárólag magyarországi
levelezési cím esetén van lehetőség.
Igénylő a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi a kártya postai kézbesítésével járó esetleges kockázatokat. Postai kézbesítés esetén a kártya csak Direkt PIN kóddal aktiválható a Raiffeisen Direkten keresztül.
1

Igényelt hitelkártya típusa:
OneCard Standard Hitelkártya

tésével nem módosítható. Amennyiben Igénylő a szolgáltatás igénylésekor nem rendelkezik a Banknál
Mobil Banking szerződéssel, úgy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésnek
minősül. A szolgáltatás esedékes díját a Bank a hitelkártya-számlára terheli (díjelszámolási számla).
A Mobil Banking szolgáltatás igénybevételének feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági
Üzletszabályzata, Általános Üzleti Feltételei és a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza. Igénylő
kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre kifejezett tekintettel kerül sor.

RAIFFEISEN DIREKT – TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
IGÉNYLÉSE
Raiffeisen Direkt igénylése
Raiffeisen Direkt szolgáltatás akkor igényelhető, ha a Bank az Igénylőtől
mobiltelefonszámmal rendelkezik. A Raiffeisen Direkt szolgáltatásra vonatkozó
szerződéses feltételeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzata,
valamint a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.

RAIFFEISEN DIREKTNET – INTERNET BANK IGÉNYLÉSE

Igényelt hitelkeret összege2:
Hitelkeret legkisebb igényelhető összege: 150 000 Ft.
OneCard Gold Hitelkártya

A hitelkártya hozzárendelése DirektNet szolgáltatáshoz
Új DirektNet hozzáférés igénylése
A Raiffeisen DirektNet szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Igénylő
Raiffeisen Direkt hozzáféréssel rendelkezzen. A DirektNet szolgáltatásra
vonatkozó szerződéses feltételeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági
Üzletszabályzata, valamint a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza. A
DirektNet szolgáltatás igénybevételének technikai részletszabályai a DirektNet
Felhasználói Kézikönyvben kerültek rögzítésre, amely a jelen igénylőlap és
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elválaszthatatlan részét képezi. Igénylő
kijelenti, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyv hozzáférési helyére
vonatkozóan (www.raiffeisen.hu) a Banktól pontos tájékoztatást kapott,
annak tartalmát megismerte és azt magára kötelezőnek elfogadja. Igénylő
tudomással bír arról, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyvet a Bank jogosult egyoldalúan módosítani.

Igényelt hitelkeret összege2:

Hitelkeret legkisebb igényelhető összege: 750 000 Ft.
Hitelkamat mértéke: OneCard Standard Hitelkártya esetén a hitelkeretből történő vásárlási tranzakciók kamata: MNB jegybanki alapkamat + Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós Listában meghatározott hitelkeret összegének megfelelő mértékű
kamatfelár. OneCard Gold Hitelkártya esetén a hitelkeretből történő vásárlási tranzakciók
kamata: MNB jegybanki alapkamat + Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós
Listában meghatározott hitelkeret összegének megfelelő mértékű kamatfelár. OneCard
Standard Hitelkártya és OneCard Gold Hitelkártya esetében a hitelkeretből történő készpénzfelvétel, eseti átutalás vagy eseti átvezetés esetén: MNB jegybanki alapkamat +
Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Listában meghatározott mértékű
kamatfelár. Az MNB alapkamat mindenkori mértékét a Bank honlapján (www.raiffeisen.
hu/lakossagi-referenciakamat címen) és a bankfiókokban kifüggesztve közzéteszi.
UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS IGÉNYLÉSE
2
Igénylő tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult igénylését az igényelhető legkisebb hitelkeret A kártyához utazási biztosítást igényelek:

összeg figyelembevételével az igényelt hitelkeret összegétől eltérő, azt meg nem haladó hitelkeret
összegre elfogadni.

igen*

nem

*Igen válasz esetén külön biztosítotti nyilatkozat kitöltése kötelező.

OneCard Gold Hitelkártya igénylés esetén, amennyiben a Bank által jóváhagyott VIII. NYILATKOZATOK
hitelkeret összege az igényelhető legkisebb összeget nem éri el, úgy a OneCard
MARKETING NYILATKOZAT
Standard Hitelkártyát
igényli
nem igényli
Alulírott Igénylő, mint reklám címzettje, a marketing anyagok küldése és reklám célú megkeresések, a piac- és közvélemény kutatási célú megkeresések,
VII. KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA
valamint a mindezekhez kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítás tárgyában
VONATKOZÓ ADATOK
az alábbi nyilatkozatot teszem a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Bank),
Amennyiben az adott szolgáltatást nem igényli, kérjük üresen hagyni.
illetve az érdekeltségébe tartozó jogalanyok (továbbiakban: magyar Raiffeisen
VISSZAFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
Bankcsoport) számára. Hozzájárulok, ahhoz hogy azonosító adataimat, értesítési címemet, telefonszámomat és email címemet a Bank, illetve a magyar
Minimum összeg átvezetési megbízás
Raiffeisen Bankcsoport tagok, illetve az általuk megbízott személy(ek) egymásTeljes keretfeltöltő szolgáltatás1
nak átadják, hogy a saját és a csoporttagok szolgáltatásairól, termékeiről,
Bankszámla száma (terhelendő HUF számla):
különleges ajánlatairól részemre reklámküldeményt küldjenek, ilyet velem
közöljenek, illetve velem ilyen célból, továbbá piac- és közvélemény kutatási célA megbízás teljesítése a Hitelkártya-számla javára történik.
ból felvegyék a kapcsolatot az általam lentebb megjelölt csatornákon. Egyúttal
1
Amennyiben a terhelendő bankszámlán a teljes tartozás kiegyenlítéséhez szükséges fedezet nem áll
rendelkezésre, a Bank a megbízást a Minimum fizetendő összegre teljesíti. A szolgáltatás aktuális díját hozzájárulok ahhoz is, hogy ezen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglaltak
a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. Alulírott Igénylő kijelentem, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adataimat (azonosító adatok és kapcsolati
díját megismertem és a jelen megbízást erre kifejezett tekintettel adtam meg.
adatok) a csoporttagok egymás számára átadhassák.
SZÁMLAKIVONAT KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA
hozzájárulok,
nem járulok hozzá.
Elektronikus úton Raiffeisen DirektNet-en1
A Bank, illetve a magyar Raiffeisen Bankcsoport tagjai az alábbi módokon
kereshetnek meg e fenti célokból:
Levelezési címre postai kiküldéssel
Közvetlen levélben
Telefonon
E-mailen
SMS-ben
1
Az elektronikus kivonat igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél Raiffeisen DirektNet hozzáféréssel
rendelkezzen, és kérje a hitelkártya hozzárendelését a DirektNet szolgáltatáshoz. Alulírott Igénylő
kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képező szerződéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános
rendelkezések elektronikus kivonatra vonatkozó 2.14 pontjában foglaltakat megismertem, és azt
magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
A számlakivonatot a Bank Ügyfél kérésére a bankfiókban is rendelkezésre bocsátja.

RAIFFEISEN MOBIL BANKING SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
Mobil Banking szolgáltatás igénylése1
igen Telefonszám +
(nemzetközi formátumban kell megadni, például: +36201234567)
Az igényelt Mobil Banking szolgáltatás keretében a Bank minden hitelkártyával végrehajtott tranzakcióról (készpénzfelvétel és vásárlás) SMS értesítést küld, függetlenül a tranzakció összegétől
(teljeskörű Kártyainfó szolgáltatás). A teljeskörű Számlainfo szolgáltatás (minden hitelkártya-számlán történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylő önálló Mobil Banking adatlapon
kezdeményezheti. Amennyiben Igénylő a Banknál már rendelkezik Mobil Banking szerződéssel, és az ott
megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás beállítását, úgy a meglévő szerződés kerül kiegészítésre
a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörű Kártyainfó szolgáltatással.
A meglévő szerződésben szereplő telefonszámtól eltérő hívószám megadása új Mobil Banking szolgáltatás
igénylésnek minősül. A meglévő Mobil Banking szerződésben szereplő telefonszám a jelen adatlap kitöl1

1. példány

KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE
VONATKOZÓ KÜLÖN NYILATKOZAT
Igénylő a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával
kijelenti, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „Törvény”) 9.§ (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást megkapta, és ennek
alapján – hivatkozva a jelen igénylés részét képező szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat I. Általános rendelkezések 3.1 pontjában foglaltakra is – ahhoz, hogy a
Hitelkártya szerződéssel kapcsolatosan a KHR részére a szerződés létrejöttét
követően a Törvény 5.§ (2) bekezdése alapján átadott – a Törvény II. fejezetének
1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja szerinti – referenciaadatokat a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje:
hozzájárul
nem járul hozzá

2
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NYILATKOZAT CRS1 SZERINTI ADÓILLETŐSÉGRŐL2 –
MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás
kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény; valamint az adó- és egyéb közterhekkel
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló
2013. évi XXXVII. törvény és az azt módosító 2015. évi CXCII. törvény (továbbiakban
a fenti jogszabályok együttesen: CRS szabályozás) értelmében a Raiffeisen Bank
Zrt. (továbbiakban: Bank) köteles megvizsgálni Ügyfelei adóilletőségét.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Bank köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: adóhatóság) felé az adóilletőség-vizsgálat
eredményeként megállapított, CRS szabályozásban résztvevő valamennyi
olyan államról, amely akár az Ügyfél nyilatkozatában szerepel, akár a Bank
nyilvántartásaiban rögzített vagy nyilvánosan hozzáférhető adatok vizsgálatával
került megállapításra.
Az adóhatóság 2016. január 1-jét követően – automatikus információcsere
keretében – adott tárgyév január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási
időszakra vonatkozóan a tárgyévet követő év szeptember 30-ig közli a Bank
fenti adatszolgáltatásában megjelölt – a CRS szabályozásban résztvevő –
állam(ok) adóhatóságával a CRS szabályozásban érintett pénzügyi számlákra
vonatkozó információkat.
CRS résztvevő országok listája: https://www.raiffeisen.hu/documents/
bank/tajekoztato/CRS_resztvevo_orszagok_listaja.pdf
Amennyiben Ön amerikai adóilletőséggel (is) rendelkezik, az erről szóló nyilatkozatát az erre szolgáló külön nyomtatványon (W9) ) is meg kell tennie!
Jelen nyilatkozat nem helyettesíti az adóilletőség igazolást és a haszonhúzói nyilatkozatot!

1
CRS: Common Reporting Standards
A határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás elleni hatékony együttműködés elősegítése érdekében az
Európai Unió Miniszterek Tanácsa a 2014/107/EU irányelvvel módosította a 2011/16/EU irányelvét, amely
által a már korábban bevezetett automatikus adóügyi információcserét az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó pénzügyi számlákra vonatkozó egyes információkra is kiterjeszti. Magyarország
adóharmonizációs kötelezettségéből fakadóan a CRS szabályozás magyar jogba történő beillesztése
a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok
közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény; valamint az adó- és egyéb
közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi
XXXVII. törvény és azt módosító 2015. évi CXCII. törvény alapján történik. A szabályozás eredményeként
a magyar adóhatóság a pénzügyi intézmények által szolgáltatott számlainformációk a CRS
szabályokhoz csatlakozó uniós (illetve azon kívüli) partnerhatóság részére történő automatikus továbbításával hatékonyan részt vesz az európai uniós és azon kívüli nemzetközi adóegyüttműködésben és a partnerhatóságok részéről történő információk fogadásával az adókikerülés
és adócsalás elleni fellépés hatékonyabb eszközeivel élhet.
2
A nyilatkozatban adóilletőség alatt Ügyfél CRS szabályozás szerinti adóilletőségét értjük minden esetben.

Alulírott kijelentem, hogy kizárólag magyar adóilletőséggel rendelkezem.

Igen

Nem*

*Nem válasz esetén külön CRS nyilatkozat kitöltése kötelező az ügyfél CRS
szerinti adóilletőségéről.
Alábbi nyilatkozatok kitöltése kizárólag új ügyfelek esetében kötelező:

PEP NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 4§-a
alapján kiemelt közszereplőnek minősülök.
Igen*
Nem
*Igen válasz esetén külön PEP nyilatkozat kitöltése kötelező arra nézve, hogy milyen minőségemben
minősülök kiemelt közszereplőnek.

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT
Kijelentem továbbá, hogy a Pmt. rendelkezései alapján tényleges tulajdonosként
a saját nevemben járok el.
Igen
Nem*
*Nem válasz esetén külön tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelező a tényleges tulajdonos megállapítása érdekében

IX. TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK
FŐKÁRTYA-BIRTOKOS ADATAI (CSAK ÖNÁLLÓ
TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS ESETÉN KÉRJÜK KITÖLTENI)
Főkártya-birtokos neve:
Számlaszáma:

-

-

A TÁRSKÁRTYA BIRTOKOS SZEMÉLYES ADATAI
Előnév:

dr.

ifj.

id.

özv. egyéb:

Születési idő:
Születési hely:
Elsődleges személyazonosító okmány típusa:
Személyi igazolvány1
1

Útlevél1

Kártya formátumú vezetői engedély1

Új típusú személyi igazolványt, útlevelet, kártyaformátumú vezetői engedélyt a Bank csak lakcímkártyával együtt fogad el.

Lakcím:

irányítószám

helység
utca

emelet

házszám, lépcsőház

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Mobiltelefon száma:

/

Levelezési cím:

irányítószám

helység
utca

emelet

házszám, lépcsőház

ajtó

A TÁRSKÁRTYA ADATAI
Kártyán feltüntetendő név (max. 25 karakter):
A kártyát

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:
1
Igénylő az igénylőlapon kifejezetten megbízhatja a Bankot azzal, hogy igénylésének elfogadása
esetén a kártyát, illetve a PIN kódot postai úton küldje ki részére. Postai kézbesítésre kizárólag
magyarországi levelezési cím esetén van lehetőség.

Igénylő a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi a kártya postai kézbesítésével járó
esetleges kockázatokat. Postai kézbesítés esetén a kártya csak Direkt PIN kóddal aktiválható a
Raiffeisen Direktnél.

TÁRSKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK
RAIFFEISEN MOBIL BANKING SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
Mobil Banking szolgáltatás igénylése1

igen

Telefonszám +
(nemzetközi formátumban kell megadni, például: +36201234567)
Az igényelt Mobil Banking szolgáltatás keretében a Bank minden hitelkártyával végrehajtott tranzakcióról (készpénzfelvétel és vásárlás) SMS értesítést küld, függetlenül a tranzakció összegétől
(teljeskörű Kártyainfó szolgáltatás). A teljeskörű Számlainfo szolgáltatás (minden hitelkártya-számlán
történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylő önálló Mobil Banking adatlapon
kezdeményezheti. Amennyiben Igénylő a Banknál már rendelkezik Mobil Banking szerződéssel, és az ott
megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás beállítását, úgy a meglévő szerződés kerül kiegészítésre
a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörű Kártyainfó szolgáltatással. A meglévő szerződésben szereplő telefonszámtól eltérő hívószám megadása új Mobil Banking
szolgáltatás igénylésnek minősül. A meglévő Mobil Banking szerződésben szereplő telefonszám a
jelen adatlap kitöltésével nem módosítható. Amennyiben Igénylő a szolgáltatás igénylésekor nem
rendelkezik a Banknál Mobil Banking szerződéssel, vagy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Bankig
szolgáltatás igénylésének minősül. A szolgáltatás esedékes díját a Bank a hitelkártya-számlára
terheli (díjelszámolási számla). A Mobil Banking szolgáltatás igénybevételének feltételeit a Bank
mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzata, Általános Üzleti Feltételei és a Lakossági Kondíciós
Lista tartalmazza. Igénylő kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre
kifejezett tekintettel kerül sor.
1

UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS IGÉNYLÉSE
A kártyához utazási biztosítást igényelek:

igen*

nem

*Igen válasz esetén külön biztosítotti nyilatkozat kitöltése kötelező.

X. BANK ADATAI
RAIFFEISEN Bank Zrt.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó bíróság:
Tevékenységi engedély száma:
Felügyeleti hatóság neve,
székhelye:

1133 Budapest, Váci út 116-118.
01-10 - 041042
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
989/1997/F.
Magyar Nemzeti Bank, 1122 Budapest,
Krisztina krt. 6.

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Állampolgárság: magyar
1. példány

egyéb:

3
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Igénylő szignója

Társkártya igénylő szignója
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Hitelkártya – szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Az Igénylő és a Társkártya-Igénylő az igénylőlapon, és az alábbiakban meghatározott feltételekkel szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz a Banknak. Az ajánlat
Bank általi elfogadása esetén a felek között a jelen okiratban foglaltak szerint
hitelkártya szerződés jön létre. A hitelkártya szerződés vonatkozásában Igénylő
a továbbiakban Főkártya-birtokos, a Társkártya-Igénylő Társkártya-birtokos.

I. Általános rendelkezések
1. A szerződés hatályba lépése

1.1. Igénylő és a Társkártya-Igénylő tudomással bír arról, hogy a Bank az igénylőlapon megadott személyes adatokat a hitelkártyához kapcsolódó ügyfélazonosítási és átvilágítási, előzetes kockázatkezelési vizsgálat – ideértve a
kockázatelemzést, a kockázatmérséklést és értékelést, az ügyfél-, az ügyletés az Igénylő hitelképesség minősítését is – lefolytatása céljából, továbbá
a létrehozandó szerződés előkészítése, a szerződéses kapcsolattartás, illetve a szerződéshez kapcsolódó megfelelő tájékoztatás megadása érdekében,
valamint a benyújtott igénylés elbírálásához használja fel. A Bank az igénylés
benyújtását követő 45 napon belül bírálja el az igénylést. A Bank e fenti célok
megvalósítása érdekében jogosult a megadott adatokat ellenőrizni. Ezen ellenőrzés során a Bank jogosult az adatokat közhiteles nyilvántartások adataival
összevetni, azokból információkat kérni, illetve az ezen nyilvántartásokat kezelő
szervek részére – a személyes adatok védelmére és a banktitokra vonatkozó
előírások megtartásával – adatokat továbbítani, átadni (ilyen szervek vagy
nyilvántartások lehetnek például: a BM felügyelete alá tartozó személyi, illetve
közúti közlekedési nyilvántartások, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, az
ingatlan- és cégnyilvántartás, a különböző bírósági és hatósági, adóhatósági
nyilvántartások, illetve a Girinfo és a KHR).
1.2. Felek megállapodnak abban, Igénylő pedig kifejezetten tudomásul veszi,
hogy a szerződés létrejöttének feltétele, hogy (i) a Bank a hitelkártya igénylést
– az általa kialakított bírálati szempontok szerint lefolytatott hitelképesség
vizsgálat alapján – az igénylőlapon és a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban
rögzített feltételeknek megfelelően jóváhagyja, (ii) a hitelkártya igénylés eltérő
feltételekkel történő jóváhagyása esetén az Igénylő a Bank módosított ajánlatát
írásban elfogadja. Igénylő tudomással bír arról, hogy a Bank a hitelképesség
vizsgálat alapján hozott döntését nem indokolja. Amennyiben a hitelképesség
vizsgálat eredménye azt indokolja, a Bank jogosult a szerződéshez, annak biztosítékaként kezességet kérni.
1.3 Az igénylés igénylőlapon és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített feltételekkel történő jóváhagyásáról, így a szerződés létrejöttéről a Bank
írásban (a továbbiakban: Értesítőlevél), postai úton értesíti Igénylőt, egyidejűleg
a jóváhagyás tényéről az Igénylő által az igénylőlapon megadott telefonszámon, vagy sms üzenet formájában, vagy elektronikus levélben (titkosítva) tájékoztatást ad. Az Értesítőlevél tartalmazza a Bank által jóváhagyott Hitelkeret
összegét, az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM) értéket,
a szerződés létrejöttekor érvényes MNB alapkamat figyelembevételével meghatározott kamat mértékét, továbbá az Igénylő által fizetendő teljes összeget. Az
Értesítőlevél a hitelkártya szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1.4 A felek közötti határozatlan idejű szerződés a jelen igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat Bank általi elfogadásának napján jön létre, azonban
csak a kártya Igénylő által történő aktiválásával lép hatályba. Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártya – ide értve a társkártyát is – a szerződés
létrejöttétől számított 30 napon belül nem kerül aktiválásra, a Bank a kártyát
érvénytelenítheti. A főkártya érvénytelenítésének időpontjában a szerződés
hatályba lépés nélkül megszűnik, e tényről a Bank az Igénylőt írásban értesíti.
1.5 Amennyiben a Bank a hitelkártya igénylést a jelen igénylőlapon és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban meghatározott feltételektől eltérő feltételekkel hagyja jóvá, erről az Igénylőt az igénylőlapon megadott telefonszámon, a
telefonos értesítés sikertelensége esetén írásban értesíti. Amennyiben Igénylő
a Bank által meghatározott eltérő feltételekkel is fenntartja szerződéskötési
szándékát, felek az igénylés benyújtását követő 45 napon belül jogosultak a
módosított feltételekkel szerződést kötni.
Igénylő tudomással bír arról, hogy a jelen igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtása és a szerződés létrejötte között eltelt időtartam alatt
(i) az MNB alapkamat mértéke változhat, egyaránt emelkedhet és csökkenhet
(ii) a Bank jogosult az igényelt hitelkártyához kapcsolódóan Lakossági Kondíciós
Listában kikötött díjakat az Általános Üzleti Feltételekben és a Lakossági
Kondíciós Listában meghatározottak szerint, a Központi Statisztikai Hivatal
által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítani.
Az MNB alapkamat változása, valamint a díjak fentiek szerinti módosítása nem
minősül az igénylés jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól
eltérő feltételekkel történő jóváhagyásának.
1.6 Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredményét a Bank nem minősíti
megfelelőnek, írásban tájékoztatja Igénylőt arról, hogy igénylését nem fogadta
el. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött
– ide értve a mellékletek hiányát is –, nyilvánvalóan téves vagy hamis adatokat
tartalmazó, meghamisított igénylést elutasítsa.

2. Adatvédelem

2.1. A Bank a megadott adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseinek
megfelelően, továbbá a Bank Általános Üzleti Feltételeiben és az Adatvédelmi és
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Ezen dokumentumok tartal1. példány
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mazzák a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletszabályokat, melyek a
Bank honlapján (https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bankzrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato) elérhetőek Adatkezelés címszó
alatt, illetve az Igénylő, Társkártya-Igénylő kérésére ezeket a Bank rendelkezésükre bocsátja.
2.2. Igénylő és a Társkártya-Igénylő kijelenti, hogy az igénylőlapon rögzített adatait, valamint az igénylés mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban
szereplő adatot önkéntesen bocsátotta a Bank rendelkezésére a hitelkártya
szerződés előkészítése, létrehozása és teljesítése, továbbá az Igénylő hitelképességi vizsgálat lefolytatása érdekében.
2.3. Igénylő és a Társkártya-Igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,
hogy az igénylésen feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek, az adatok
igazolása céljából a Bank részére bemutatott, illetve átadott dokumentumok
valódiak, érvényesek és hitelesek. Az igénylés kötelező mellékletét és egyben
elválaszthatatlan részét képezik azok az igazolások, okiratok, melyeket az
Igénylő a hitelbírálat lefolytatása érdekében bocsátott a Bank rendelkezésére.
2.4. Igénylő tudomással bír arról, hogy az általa a Bankhoz benyújtott eredeti
okiratokat, illetve azok másolatát a Lízing megőrzi, és a hatályos adatvédelmi
szabályok szerint kezeli.
2.5. Igénylő kijelenti, hogy a jelen igénylőlapon más személyek vonatkozásában
megadott adatokkal kapcsolatban rendelkezik az érintett személyek jóváhagyásával az adatszolgáltatáshoz, adataik kezeléséről megfelelően tájékoztatta
őket, és ők ennek birtokában tudomásul vették és elfogadták adataik Bank általi
kezelését és hitelességük bank általi esetleges ellenőrzését. A Bank az igénylésen megjelölt ezen más személyekkel a megadott elérhetőségen keresztül a
kapcsolatot felveheti.
2.6. Igénylő és az ügyletben érintett további személyek személyes adatait a jelen
igénylés nyilatkozatai tartalmazzák. Igénylő és a Társkártya-Igénylő tudomásul veszik, hogy az igénylés benyújtását követően, a Bank által nyilvántartott
adataik aktualizálásra kerülnek, az igényléskor benyújtott személyes adatokat
tartalmazó dokumentumai alapján. Az Igénylő köteles a saját, illetve az ügyletben érintett további személyek a Bank által nyilvántartott bármely adatában
bekövetkezett változást 5 napon belül a Bank részére írásban, vagy a Bank
más hivatalos csatornáján bejelenteni. Az ügyletben érintett további személyek
szintén bejelenthetik a Bank által nyilvántartott bármely adatukban bekövetkezett változást. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
felet terheli.
2.7. Igénylő a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat, valamint a
Jövedelemigazolási nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy
– amennyiben az a hitelbírálathoz szükséges – jövedelemigazolását a Bank az
adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot, vagy
a Jövedelemigazolási nyilatkozaton szereplő más személyt (munkáltató) az
Igénylő által csatolt jövedelemigazolás tartalmának és hitelességének ellenőrzése céljából.
2.8. Igénylő és a Társkártya-Igénylő tudomással bír arról, hogy amennyiben a
hitelkártya szolgáltatás nyújtására vonatkozó jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat Bankhoz történő benyújtására a Bankkal szerződött
hitelközvetítő közreműködésével kerül sor, az eljáró hitelközvetítő a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat a Hpt. és a GDPR rendelkezései
alapján kezeli.
2.9. Igénylő és a Társkártya-Igénylő az igénylésben megadott nyilatkozatával
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azonosító adatait, értesítési címét, telefonszámát és email címét a Bank, illetve a magyar Raiffeisen Bankcsoport tagok
egymásnak átadják. Igénylő az igénylésben megadott nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy a saját és a csoporttagok szolgáltatásairól, termékeiről,
különleges ajánlatairól reklámküldeményt küldjenek, ilyet vele közöljenek, illetve
vele ilyen és piac- és közvélemény kutatási célból felvegyék a kapcsolatot.
Egyúttal az Igénylő és a Társkártya-Igénylő hozzájárul ahhoz is, hogy ezen
nyilatkozatát és a nyilatkozatban foglaltak teljesítéséhez szükséges személyes adatait (azonosító adatok és kapcsolati adatok) a csoporttagok egymás
számára átadhassák.
2.10. Igénylő kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy azonosító adatait,
értesítési címét, telefonszámát és email címét a Bank átadja a jelen igénylés
lebonyolításába bevont ügynök számára, hogy az a Bank érdekében eljárva a
Bank szolgáltatásairól, termékeiről, különleges ajánlatairól reklámküldeményt
küldjön, ilyet vele közöljön, illetve vele ilyen célból felvegye a kapcsolatot.
2.11. Igénylő a hozzájárulását írásban, a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre
küldött postai levélben, vagy az info@raiffeisen.hu címre küldött elektronikus
levélben, vagy telefonon, valamint személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban, bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja és
kezdeményezheti a Bank és/vagy a Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozás(ok)
és/vagy a Bankkal szerződéses jogviszonyban álló ügynökök által nyilvántartott
előbbi adatai törlését. A részletes szabályokat a Bank Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely a Bank honlapján (https://www.raiffeisen.
hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/ adatkezelesitajekoztato) elérhető Adatkezelés címszó alatt, illetve az Igénylő kérésére ezeket
a Bank a rendelkezésére bocsátja.
2.12. Az Igénylő és az ügyletben érintett további személyek, a jelen igénylőlap és
elválaszthatatlan részét képző további nyilatkozatok aláírásával kijelentik, hogy
megismerték, áttanulmányozták a fentebb részletezett dokumentumokat, és
az azokban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
2.13. Igénylő tudomással bír arról, hogy adatai kezelésével összefüggő jogait a

4

1 1 3 3 B u d a p e s t , V á c i ú t 1 1 6 - 1 1 8 . • R a i f f e i s e n D i r e k t : + 3 6 8 0 4 8 8 5 8 8 • F ő v á r o s i Tö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a • C é g j e g y z é k s z á m : 0 1 - 1 0 - 0 4 1 0 4 2

Hitelkártya – szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Bank Általános Üzleti Feltételeiben és az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint gyakorolhatja, illetve, hogy jogai sérelme esetén a Bank
Adatvédelmi tisztviselőjéhez és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
2.14. Igénylő tudomással bír arról, hogy a Hitelkártya-számláról készített papír
alapú kivonat lemondásának feltétele, hogy a Bank az Igénylőtől érvényes e-mail
címmel, és felhatalmazással rendelkezzen ahhoz, hogy a hitelkártya jogviszony
fennállása alatt a megadott e-mail címre havi rendszerességgel értesítést küldjön a kivonat elkészültéről, és Igénylő fizetési kötelezettségének fennállásáról.
Ennek hiányában a Bank az Igénylő részére továbbra is papír alapon, postai úton
küldi meg a Hitelkártya-számláról készült kivonatot, kivéve, ha Igénylő a fiókban
történő személyes átvételt választotta. Igénylő a Hitelkártya-számláról készült
kivonatot annak papír alapon történő rendelkezésre bocsátása esetén is megtekintheti a DirektNeten keresztül. Igénylő az igénylésben tett nyilatkozatával
felhatalmazza a Bankot, hogy részére a jelen igénylés keretében megadott, és
a bank rendszereiben rögzített e-mail címre a hitelkártya jogviszony fennállása
alatt a Hitelkártya-számla kivonat elkészültéről, és a hitelkártya használatból
eredően fennálló fizetési kötelezettségről havi rendszerességgel értesítést küldjön. Igénylő kijelenti, hogy a Bank rendelkezésére bocsátott e-mail cím érvényes,
a jelen nyilatkozat megtételekor is használatában van. Igénylő a jelen felhatalmazását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja írásban, azonosításra
alkalmas adatainak megadásával a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre
küldött levélben, azonosítást követően a Raiffeisen Direkten keresztül, valamint
személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban. Az Igénylő tudomással bír arról,
hogy felhatalmazása visszavonását követően a Bank a Hitelkártya-számláról
készült kivonatot papír alapon is a rendelkezésére bocsátja, amely nem érinti
a kivonat DirektNet-en keresztül történő elérését.

3. Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás Igénylő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a KHR-re
vonatkozó MNB tájékoztatót átvette, az abban foglaltakat
átolvasta, megértette, és azt tudomásul veszi.

3.1 A szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelés
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Törvény 5.§ (2) bekezdése alapján átadott
– a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja szerinti –
referenciaadatokat a szerződés megszűnését követően haladéktalanul és vissza
nem állítható módon törli, kivéve ha a szerződést kötő természetes személy
írásban kéri a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy az adatait a szerződéses
jogviszony megszűnését követően még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván.
Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési idő, hely; anyja
születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési
cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség
(adós,adóstárs); a szerződés összege, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
A nyilatkozatot a szerződés érvényessége alatt a Banknál lehet megtenni, a
szerződés megszűnését követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor – a szerződéses jogviszony
fennállása alatt a Banknál, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül – visszavonható.

4. Irányadó szabályok, jogviták, egyéb rendelkezések

4.1 A Hitelkártya egy olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amelyre a
szerződésben meghatározott módon és eltérésekkel a Bank Általános Üzleti
Feltételeiben a hitelkártyára vonatkozó feltételek, az ott nem szabályozott
kérdésekben a bankkártyára vonatkozó hitel- és készpénzfelvételi feltételek
az irányadóak.
4.2 A Bank és az Igénylő és a Társkártya-Igénylő közötti hitelkártya szerződést annak létrejötte esetén a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat, az Értesítőlevél, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti
Feltételei bankkártyára és hitelkártyára vonatkozó rendelkezései együttesen
képezik.
4.3 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak továbbá a Bank
Lakossági Üzletszabályzata, Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatói, illetve
a Lakossági Kondíciós Listája, a Polgári Törvénykönyv, és a pénzforgalomról és
bankhitelről szóló hatályos jogszabályok.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos
Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, Adatvédelmi és
Adatkezelési Tájékoztatója és Lakossági Kondíciós Listája (a továbbiakban
úgy is, mint Kondíciós Lista). Igénylő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy
a Bank lehetővé tette, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok, Adatvédelmi
tájékoztató és Kondíciós Lista tartalmát a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírása előtt megismerje, azt áttanulmányozza.
Az Igénylő jelen okirat aláírásával igazolja, hogy a Bank Általános Üzleti
Feltételeit, Lakossági Üzletszabályzatát, Adatvédelmi Tájékoztatóját,
valamint a Lakossági Kondíciós Listát tartós adathordozón átvette, megértette és elolvasta, és kijelenti, hogy az azokban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek fogadja el. A Bank a hitelkártya igénylés benyújtását megelőzően Igénylőt tájékoztatta arról, hogy a Lakossági Kondíciós
Listában meghatározott feltételek szerint, az ott meghatározott díjak,
költségek megfizetésére köteles. Igénylő kijelenti, hogy a Lakossági
Kondíciós Listában szereplő feltételeket kifejezetten elfogadja.
1. példány
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4.4 Igénylő kijelenti és igazolja továbbá, hogy a Bank a jelen igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtását megelőzően, kellő időben tájékoztatta a szerződéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az Igénylőnek átadott,
a hitelkártyára vonatkozó adatokat tartalmazó, az Igénylő aláírásával ellátott
formanyomtatvány a szerződés 1. számú mellékletét képezi.
4.5 Amennyiben Igénylő és a Társkártya-Igénylő biztosítást is igényelt, a jelen
okirat aláírásával kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeiről az aláírást
megelőzően tájékozódott és azokat elfogadja. Igénylő és a Társkártya-Igénylő
kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeire vonatkozó biztosítási
feltételek egy példányát a Banktól átvette, az azokban foglaltakat feltétlenül elfogadja és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. Az igényelt biztosításra vonatkozó biztosítási feltételek a biztosítási szerződés részét képezik.
4.6 Főkártya-birtokos és a Társkártya-Igénylő tudomással bír arról, hogy a
szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése
érdekében általa igénybe vett Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, valamint
az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem veti alá magát.
4.7. Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy
része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés
hatályát. Ebben az esetben a Felek törekednek arra, hogy a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitűzésének és tartalmának.
4.8 A szerződés fennállása alatt Főkártya-birtokos díj-, költség és egyéb fizetési
kötelezettségmentesen jogosult a Banktól a fennálló tartozásra vonatkozóan
törlesztési táblázat formájában kivonatot kérni. A törlesztési táblázat elkülönítetten rögzíti a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és
feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton
kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét.
4.9 A Bank a Főkártya-birtokos hitelkeret összegének megemelésére vonatkozó
kérelme alapján hitelbírálatot végez, és annak eredményeként dönt a kérelem
elfogadásáról vagy elutasításáról. Főkártya-birtokos hitelképességét a Bank
díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen értékeli.

5. A szerződés módosítása

A Bankot megillető, a szerződésben kikötött kamat, díj és költség, illetve az
egyéb szerződési feltételek egyoldalú módosítására, illetve ahhoz kapcsolódóan az Igénylőt megillető jogokra a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti
Feltételei 1. rész XIX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók.
Igénylő tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a szerződéses feltételeket felülvizsgálni, és azokat a fentiek szerint egyoldalúan módosítani, és erről Igénylőt
az Általános Üzleti Feltételekben meghatározottak szerint tájékoztatni. A Bank
a szerződésben meghatározott kamatot kizárólag az MNB alapkamat, mint
referencia-kamat változására tekintettel jogosult módosítani olyan mértékben
és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol.

6. Az Igénylő és a Bank felmondási joga

6.1 A hitelkártya szerződés hatályba lépésének a napjától számított tizennégy
napon belül jogosult az Igénylő a szerződést díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Igénylő a felmondásra nyitva álló határidőben a Bank Hitelcentrum Főosztálya részére címzett
felmondási nyilatkozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely
bankfiókjában. Igénylő a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követően
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felhasznált hitelkeret összegét és a szerződés hatályba lépésének időpontjától a visszafizetés
időpontjáig a szerződés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. Az Igénylő felmondási jogának a gyakorlása a szerződéshez kapcsolódó
esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó szerződést is megszünteti.
6.2 Igénylő 15 napos, a Bank kettő hónapos felmondási idő közbeiktatásával
jogosult a hitelkártya szerződést indokolás nélkül rendes felmondással felmondani. Igénylő a felmondásra irányuló nyilatkozatát írásban vagy a Raiffeisen
Direkten keresztül teheti meg. A Bank jogosult a 15 napos felmondási idő alatt
az Igénylő részére telefonon keresztül a szerződés hatályban tartására irányuló ajánlatot tenni. Amennyiben Igénylő a Bank ajánlatát elfogadja, azzal
a felmondásra irányuló nyilatkozatát visszavonja, és a szerződés változatlan
feltételekkel továbbra is érvényben marad. A szerződés hatályban tartásáról a
Bank az Igénylőt írásban értesíti. Amennyiben a szerződés hatályban tartására
nem kerül sor, Igénylő a felmondási idő lejártával köteles a kártya használatából
eredően fennálló összes tartozást a Bank részére megfizetni. Igénylő köteles a
felmondási idő lejártát követően is a kártya használatából eredően beérkező
terheléseket a Bank részére megfizetni.
6.3 A szerződés megszűnése esetén a Bank a felszámított éves kártyadíjból, az
esetlegesen kapcsolódó utazási biztosítás díjából arányos visszatérítést teljesít.
6.4 A Bank nem jogosult a szerződést annak létrejöttét követően felmondani
arra hivatkozással, hogy a hitelképesség vizsgálata során az Igénylő által közölt
adatok hiányosak voltak.

II. Különös rendelkezések

1. A kártya típusának megváltoztatása

Felek megállapodnak abban, hogy Főkártya-birtokos jogosult a hitelkártya
szerződés hatálya alatt, annak megfelelő módosítása mellett írásban a Bank
által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon, vagy a Raiffeisen Direkten
keresztül D-PIN kóddal történő azonosítást követően kezdeményezni meglévő
hitelkártyájának (fő-, és társkártya) cseréjét a mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghatározott másik típusú hitelkártyára, az ott rögzített
feltételekkel.*
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Hitelkártya – szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Amennyiben Főkártya-birtokos fentiek szerinti kérelmét a Bank az általa lefolytatott bírálat eredményeképpen jóváhagyja, úgy arról írásban értesíti Főkártyabirtokost. Az írásbeli értesítés tartalmazza az igényelt másik típusú hitelkártya
vonatkozásában az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM)
értéket, az irányadó kamat mértékét, továbbá a fizetendő teljes összeget.
Az igényelt hitelkártyára vonatkozó aktuális költségeket, díjakat a Lakossági
Kondíciós Lista tartalmazza.
Az igényelt másik típusú hitelkártyára az írásbeli értesítésben foglalt eltérésekkel a szerződés rendelkezései megfelelően irányadóak azzal, hogy a Felek
közötti hitelkártya jogviszonyt az igényelt új hitelkártya vonatkozásában a jelen
szerződéses rendelkezések, az igénylésben, valamint a Bank írásbeli értesítésében foglaltak együttesen képezik.
Az új típusú hitelkártya aktiválásával Főkártya-birtokos ráutaló magatartással elfogadja a Bank értesítésében foglalt feltételeket, amellyel a szerződés
módosítása hatályba lép.
A meglévő hitelkártya cseréjének Bank általi jóváhagyása esetén az új hitelkártya Főkártya-birtokos általi aktiválásával a korábbi hitelkártya használata – ide
értve a társkártyát is – automatikusan, a Felek minden további jogcselekménye
nélkül megszűnik, a lecserélt hitelkártyát az új hitelkártya Főkártya-birtokos
általi aktiválásával egyidejűleg a Bank érvényteleníti. A korábbi hitelkártya beállításai és az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások az új típusú hitelkártyához
(fő-, és társkártya) automatikusan beállításra kerülnek.
Amennyiben az új hitelkártya (fő-, és társkártya) aktiválására annak postára
adásától vagy fiókban történt átvételétől számított 30 napon belül nem kerül
sor, a Bank a kártyát érvényteleníti.
A főkártya aktiválásának elmaradása esetén a szerződés a meglévő hitelkártya
használata mellett változatlan feltételekkel marad hatályban.
A meglévő hitelkártyának (fő-, és társkártya) másik típusú hitelkártyára történő
cseréjére a Bank is ajánlatot tehet a Főkártya-birtokosnak. Főkártya-birtokos a
Bank ajánlatát írásban vagy a Raiffeisen Direkten keresztül D-PIN kóddal történő
azonosítást követően fogadhatja el.
Amennyiben Főkártya-birtokos elfogadó nyilatkozatot tesz, a felek közötti szerződésmódosítás a fentiek szerint jön létre.
* A Bank a kártya típusának megváltoztatására vonatkozó igény jelzésére a
megjelölteken felül a későbbiekben elektronikus úton is lehetőséget biztosíthat. A bevezetés időpontjáról a Bank hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit.

2. A hitelkamat felszámításának szabályai

Főkártya-birtokos a Hitelkeret terhére folytatott tranzakciók után a mindenkori
Kondíciós Listában a vásárlási és készpénzfelvételi tranzakcióra eltérő mértékben meghatározott ügyleti kamat, valamint az ott rögzített díjak, illetve
jutalékok megfizetésére az Általános Üzleti Feltételek 2. rész XI. Hitelkártya
fejezetének 11.8.7 pontjában foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint köteles.
Amennyiben Főkártya-birtokos a vásárlási tranzakció útján igénybe vett összeget, valamint a felszámításra kerülő díjakat és jutalékokat a számlakivonaton
megjelölt fizetési határidőig maradéktalanul visszafizeti, a Bank nem számít
fel ügyleti kamatot a vásárlási tranzakciók és a megfizetett díjak, jutalékok
összege után.
Abban az esetben, ha a számlakivonat szerinti fizetési határidőig a vásárlási
tranzakciók, valamint a felszámított díjak, jutalékok összege nem vagy nem
teljes mértékben kerül visszafizetésre, a Bank a vásárlási tranzakciók és a felszámított díjak, jutalékok összege után a tranzakció értéknapjától, illetve a díj,
jutalék Hitelkártya-számlára terhelésétől a visszafizetés napjáig a vásárlásra
meghatározott ügyleti kamatot számít fel.
A készpénzfelvételi tranzakció után tranzakciós díj és a tranzakció értéknapjától a visszafizetésig a készpénzfelvételre meghatározott ügyleti kamat kerül
felszámításra tekintet nélkül arra, hogy az aktuális számlakivonatban megjelölt
tartozás milyen mértékben, illetve visszafizetésre került-e.
Az Általános Üzleti Feltételek 2. rész XI. Hitelkártya fejezetének 11.8.10 pontjában foglalt elszámolási sorrend tekintetében Felek megállapodnak, hogy a
Hitelkártya-számla javára teljesített összeg elszámolása az ügyleti kamaton
belül először a készpénzfelvétel, majd a vásárlás kamatára történik.
Egyebekben az ügyleti kamatszámításra, és a felszámított díjakra, jutalékokra
az Általános Üzleti Feltételek vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

3. Csoportos beszedési megbízás teljesítése

Főkártya-birtokos jogosult a Hitelkártya-számla terhére csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazást adni. A csoportos beszedési
megbízás befogadására, teljesítésére, a Felek jogaira és kötelezettségeire az
Általános Üzleti Feltételek 1. rész V. fejezetében és a vonatkozó Lakossági kondíciós Listában foglaltak a jelen pont szerinti eltérésekkel megfelelően irányadóak.
A Bank a Hitelkártya-számlával szemben benyújtott csoportos beszedési megbízásokat a rendelkezésre álló felhasználható Hitelkeret terhére teljesíti. Felek
megállapodnak abban, hogy a Bank nem teljesít a Hitelkártya-számla terhére
benyújtott hatósági átutalási és átutalási végzés alapján átutalást.
Felek rögzítik, hogy a csoportos beszedési megbízás teljesítése vásárlásnak
minősül, a csoportos beszedési megbízás útján terhelésre került összegek utáni
ügyleti kamatok számítására a vásárlási tranzakciókra vonatkozó rendelkezések
megfelelően irányadóak.
Amennyiben a Bank a Hitelkártyát akár időlegesen, akár véglegesen letiltja, a
csoportos beszedési megbízást nem teljesíti, tekintet nélkül arra, hogy a rendelkezésre álló felhasználható Hitelkeret összege azt egyébként lehetővé tenné.
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4. Készpénzfelvételi limit

A Hitelkártya érvényességi idején belül Bank az Általános Üzleti Feltételek 1.
rész XIX. fejezet Szerződésmódosítás a felek közös megegyezésével alcímében
szabályozottak szerint az Általános Üzleti Feltételek 2. rész 11.6.3 pontjának
megfelelően, Főkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatát követően és
annak eredményeképpen kezdeményezheti a Hitelkeret terhére végrehajtható
készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozóan Kondíciós Listában meghatározott
mérték emelését vagy a megemelt mérték későbbi csökkentését.
A készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozó mérték módosítását Főkártyabirtokos nem kezdeményezheti. A Hitelkeret csökkentése, akár a Bank, akár
Főkártya-birtokos kezdeményezésére történt, automatikusan a készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozó mérték hitelkerettel arányos csökkentését vonja
maga után. Bank a készpénzfelvételi tranzakciókra irányadó mértéket csökkentés esetén sem állapíthatja meg a Kondíciós Listában rögzítettnél alacsonyabb
mértékben.

5. Hitelkeret túllépése*

Főkártya-birtokos és Társkártya-birtokos az alábbiakban meghatározott kivétellel a Bank által megállapított, a Hitelkártya-számlán rendelkezésre tartott
mindenkori Hitelkeret erejéig bonyolíthat vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókat.
A Bank jogosult engedélyezni, hogy Főkártya-birtokos és Társkártya-birtokos
az általa kezdeményezett
vásárlási, vagy készpénzfelvételi tranzakcióval – ide értve az adott tranzakcióhoz esetlegesen kapcsolódó kamatot, díjat vagy egyéb költséget is – túllépje a
rendelkezésére tartott mindenkori Hitelkeretet. Bank a Hitelkeret túllépésének
lehetőségét legfeljebb a Hitelkeret Kondíciós Listában meghatározott mértéke
erejéig biztosítja (maximum limit).
A Hitelkeret túllépés a maximum limiten belül a Kondíciós Listában meghatározott mérték erejéig díjmentes, ezt meghaladó Hitelkeret túllépés esetén
Főkártya-birtokos köteles minden egyes túllépést
eredményező tranzakció Hitelkártya-számlán történt elszámolásával egyidejűleg a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékű Hitelkeret-túllépési
díjat fizetni a Bank részére.
Amennyiben a Hitelkeret maximum limitet meghaladó túllépésére a Hitelkártyaszámlára terhelt kamatokkal, díjakkal és egyéb költségekkel kerül sor, a maximum limit túllépéséért a Bank Hitelkeret-túllépési díjat számít fel.
Főkártya-birtokos köteles a Hitelkeret túllépés teljes összegét az aktuális számlakivonat készítésének napjától a fizetési határidő lejártáig terjedő időszak alatt
a Minimum összeget meghaladóan megfizetni. Amennyiben Főkártya-birtokos
fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Bank a mindenkori
Kondíciós Listában meghatározott havi késedelmi díj felszámítására jogosult.
A Hitelkeretnek Kondíciós Listában meghatározott maximum limitet meghaladó
állandó, illetve rendszeres túllépését a Bank a Főkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatakor azt kedvezőtlenül befolyásoló tényezőként veszi figyelembe, amely alapján jogosult a Hitelkártya megújítását megtagadni, a Hitelkeret
csökkentését vagy a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezni.
* A Hitelkeret túllépésének jelen pontban szabályozott lehetőségét a Bank
jelenleg nem biztosítja, bevezetésének időpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeiről a Bank Főkártya-birtokost írásban tájékoztatja.

6. A Hitelkeretből felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatása*

Felek megállapodhatnak abban, hogy a Bank a Főkártya-birtokos kezdeményezésére
• a Hitelkártya-számláról a mindenkor rendelkezésre álló ki nem használt
Hitelkeret erejéig és annak terhére, de legfeljebb a Kondíciós Listában rögzített összeghatárig/mértékig meghatározott összeget átutaljon a Főkártyabirtokos által megadott bármely pénzintézetnél vezetett bankszámlára, és
az átutalt összeg visszafizetésének feltételeit a szerződésnek a Hitelkeretből
igénybe vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános rendelkezéseitől
eltérően állapítsa meg,
• a Hitelkeret terhére legfeljebb a Kondíciós Listában rögzített összeghatárig
végrehajtott vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció összegének visszafizetésére vonatkozó feltételeket a szerződésnek a Hitelkeretből igénybe
vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános rendelkezéseitől eltérően
állapítsa meg.
Az eltérő visszafizetési feltételekben történő megállapodás a szerződés módosításával történik a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint. A módosított feltételekről, így különösen de nem
kizárólagosan (i) az irányadó kamat mértékéről, (ii) az annuitás szabályai szerint
megállapított, havonta egyenlő összegű, az esedékes tőkés kamattartozást tartalmazó törlesztő részletek összegéről, számáról és esedékességének időpontjáról, (iii) az eltérő visszafizetési feltételek érvényességének időtartamáról, (iv) a
kapcsolódó költségekről, díjakról, valamint (v) a teljes hiteldíj mutató mértékéről
(THM) a Bank a Főkártya-birtokos részére egyedi értesítést küld.
* A Hitelkeretből felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatásának lehetőségét a Bank jelenleg nem biztosítja, bevezetésének időpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeiről a Bank Főkártya-birtokost
írásban tájékoztatja.
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Hitelkártya – szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
7. A Hitelkártya és Hitelkeret igénylés Keretkiváltással hitelcél
esetében alkalmazandó keretkiváltásra vonatkozó rendelkezések

7.1. Az Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy a Kiváltandó Hitelkártyára vonatkozó szerződés megszűnik a jelen fejezetben meghatározott folyamat szerint,
legkésőbb a Bank által kibocsátott Hitelkártya aktiválásától számított 90 napon
belül. A Felek rögzítik, hogy megszűnés alatt azt értik, ha megszűnik a hitelkártya, mint készpénz-helyettesítő eszköz, megszűnik a hitelkeret és megszűnik a
hitelkártya számla, mely megszűnés a Központi Hitelinformációs Rendszerbe is
átadásra kerül, vagy erről szóló igazolás az Igénylő által személyesen vagy a
postai úton a Bank részére benyújtásra kerül.
A Felek megállapodnak és az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Kiváltandó
Hitelkártya megszűnésére a szerződésszegésre vonatkozó következmények
alkalmazás nélkül, a Bank által kibocsátott Hitelkártya aktiválásától számított
60 napon belül van lehetőség, ezt követően a szerződésszegésért a jelen fejezetben meghatározott következmények kerülnek alkalmazásra.
7.2. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Bank által kibocsátott Hitelkártya aktiválásakor, amennyiben fennáll az aktiválás időpontjában a Kiváltandó Hitelkártya
szerződés alapján tartozása (van kihasznált kerete), úgy köteles a hívásban az
Igénylőlapon meghatározott Kiváltandó Hitelkártya szerződés alapján fennálló
teljes tartozás megfizetéséhez szükséges összegre vonatkozó keretkiváltás
szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízást megadni. A Felek
rögzítik, hogy a tartozás átutalási megbízást kizárólag a Bank által kibocsátott
Hitelkártya aktiválásakor adhat meg az Igénylő. Az Igénylő tudomásul veszi,
hogy keretkiváltás szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízás
után a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott egyéb tranzakciótól eltérő
mértékű díj és a tranzakció napjától a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott egyéb tranzakciótól eltérő mértékű ügyleti kamat kerül felszámításra.
Az Igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem állt fenn a Bank
által kibocsátott Hitelkártya aktiválásának időpontjában az Igénylőlapon meghatározott Kiváltandó Hitelkártya alapján tartozás (nem volt kihasznált keret), a
Kiváltandó Hitelkártya szerződés alapján fennálló tartozás megfizetéséhez eseti
átutalási megbízást adhat meg, melynek díja és kamatozása eltérő a tartozás
átutalási megbízás kondíciójától.
Az Igénylő felelős azért, hogy a keretkiváltás szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízás vagy az átutalási megbízás összege elegendő legyen
ahhoz, hogy a Kiváltandó Hitelkártya kerete teljes egészében feltöltésre kerüljön,
tekintettel arra, hogy sok esetben a hitelkártya megszüntetetés feltétele a
hitelkeret feltöltése.
Az Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy ha a keretkiváltás szolgáltatáshoz
kapcsolódó tartozás átutalási megbízás összege nem volt elegendő a Kiváltandó
Hitelkártya alapján fennálló teljes tartozás megfizetéséhez, az Igénylő az erről
való tudomás szerzést követően, a szükséges összeget haladéktalanul megfizeti
a Kiváltandó Hitelkártyát kibocsátó részére, annak érdekében, hogy a Kiváltandó
Hitelkártya szerződés megszűnjön.
7.3. Az Igénylő külön meghatalmazásban meghatalmazza a Bankot, hogy a
Kiváltandó Hitelkártya megszüntetése érdekében a Kiváltandó Hitelkártyát
kibocsátónál eljárjon, mely alapján a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy
a 8.2. pontban meghatározottakat követő (hitelkártya aktiválás és a keretkiváltás szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízást megadását)
5 munkanapon belül postai úton megküldi a Kiváltandó Hitelkártyát kibocsátó részére a Kiváltandó Hitelkártya megszüntetésére vonatkozó kérelmet. Az
Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.2. pontban meghatározott (hitelkártya aktiválás és a keretkiváltás szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízás megadását) 5 munkanapot követően a Kiváltandó Hitelkártyát
kibocsátónál érdeklődik, hogy a megszűntetési kérelem megérkezett-e és valami
teendője van-e a megszüntetéssel kapcsolatban és amennyiben a Kiváltandó
Hitelkártyát kibocsátó nem fogadja el a meghatalmazással történő hitelkár-
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tya megszüntetést, az erről való tudomás szerződést követő 5 munkanapon
belül a Kiváltandó Hitelkártya megszüntetésére vonatkozó kérelmet benyújtja
a Kiváltandó Hitelkártyát kibocsátó részére. Az Igénylő kötelezettséget vállal
arra, hogy ha a Kiváltandó Hitelkártya kibocsátó által a Kiváltandó Hitelkártya
megszűnésére vonatkozó tájékoztatás vagy igazolás a részére kiállításra vagy
megküldésre kerül, azt a Bank részére haladéktalanul benyújtja.
7.4. Az Igénylő jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Kiváltandó Hitelkártya megszűnését a Központi
Hitelinformációs Rendszerből (KHR)-ből történő adatkérések útján ellenőrizze,
amíg az Igénylő nem igazolta a Kiváltandó Hitelkártya szerződés megszűnését.
A Bank a KHR-ből adatokat a Bank által kibocsátott Hitelkártya aktiválásától
számított 15. naptól kezdődően kér le, a 15., 30., 45., 60, és a 90. napon, amennyiben ez a nap, nem banki munkanap, akkor az azt követő banki munkanapon.
Ha az adatkérés eredménye alapján a Kiváltandó Hitelkártyát nem tartalmazza
a KHR, mint élő szerződés, az Igénylő eleget tett a megszüntetési kötelezettségének.
Ha az adatkérés eredménye alapján a Bank nem tudja megállapítani, hogy a
Kiváltandó Hitelkártya szerződés megszűnt-e, mert az Igénylő az adatok láthatóságára vonatkozó hozzájárulását megtagadta,
a Bank ezt akként értékeli, hogy az Igénylő nem tett eleget a Kiváltandó
Hitelkártya megszűntetési kötelezettségének.
7.5. Felek megállapodnak abban, hogy ha a 15. napon történő adatkérés eredménye alapján a Bank azt állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya szerződés
nem szűnt meg, a Bank erről az Igénylőt telefonon vagy mailben tájékoztatja és
felszólítja, hogy tegyen eleget megszűntetési kötelezettségének.
7.6. Felek megállapodnak abban, hogy ha a 30. és a 45. napon történő adatkérés eredménye alapján a Bank azt állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya
szerződés nem szűnt meg, a Bank erről az Igénylőt tájékoztatja és felszólítja,
hogy tegyen eleget megszűntetési kötelezettségének.
7.7. Felek megállapodnak abban, hogy ha a 60. napon történő KHR adatkérés
eredménye alapján a Bank azt állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya
szerződés nem szűnt meg, mely alapján az Igénylő nem tett eleget a Kiváltandó
Hitelkártya megszűntetési kötelezettségének, a Bank a Bank által kibocsátott hitelkártyát blokkolt státuszba helyezi, mely azt jelenti, hogy az Igénylő
a Hitelkártyán nem tud tranzakciókat bonyolítani és a Bank a Hitelkártyán
nyilvántartott hitelkeret terhére adott tranzakciók teljesítését megtagadja. A
Bank a Hitelkártya blokkolását feloldja, ha az Igénylő a Kiváltandó Hitelkártya
megszűnéséről szóló igazolást a Bank részére benyújtja vagy a Bank a KHR
lekérdezés alapján az állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya megszűnt.
7.8. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Bank a 90. napi adatkérés eredménye alapján azt állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya szerződés nem
szűnt meg, mellyel az Igénylő súlyosan megszegte a Kiváltandó Hitelkártya
megszűntetési kötelezettségét a Bank a 90. napon a Lakossági Kondíciós Lista
szerinti szerződésszegési díjat számolja fel továbbá a 100. napig a megvizsgálja
az Igénylő hitelképességét. A Bank a hitelképességet az Igénylő által a jelen
szerződéskötésre vonatkozó ajánlattal benyújtott adatok, igazolások alapul
vételével vizsgálja meg. Amennyiben a vizsgálat alapján azt állapítja meg a Bank,
hogy a Kiváltandó Hitelkártya és a Bank által kibocsátott hitelkártya tartozással
az Igénylő nem hitelképes, mert nem felel meg a jövedelemarányos törlesztő
részletre vonatkozó szabályoknak, a Bank a jelen hitelkártya szerződést azonnali
hatállyal felmondja az Igénylő szerződésszegésére alapozva.
7.9. Felek megállapodnak abban, hogy ha jelen igénylőlapon és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban több hitelkártya kerül meghatározásra úgy, mint
Kiváltandó Hitelkártya, a megszűntetési kötelezettségnek akkor tesz eleget az
Igénylő, ha mindegyik Kiváltandó Hitelkártya megszűnik és a jelen fejezetben
meghatározott kötelezettségek mindegyik Kiváltandó Hitelkártyára értendőek
egyszerre.

Dátum:

Igénylő

Az igénylőlapot és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részéről átvette:

év

hó

nap

Társkártya Igénylő

Értékesítési azonosító:

Név:
Aláírás:
Igénylést befogadó fiók kódja:
betűvel

1. példány

B-39/2013

7

1 1 3 3 B u d a p e s t , V á c i ú t 1 1 6 - 1 1 8 . • R a i f f e i s e n D i r e k t : + 3 6 8 0 4 8 8 5 8 8 • F ő v á r o s i Tö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a • C é g j e g y z é k s z á m : 0 1 - 1 0 - 0 4 1 0 4 2

Hozzájáruló nyilatkozat
(a munkáltató és a Raiffeisen Bank közötti adategyeztetéshez)
*Csak alkalmazotti státusz esetén szükséges kitölteni
Alulírott
születési családi és utónév:
anyja születési neve:
születési hely és idő:
ezennel önkéntesen hozzájárulok ahhoz és egyúttal felhatalmazom a hiteligénylés során megnevezett Munkáltatómat, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. (Székhely: 1133
Budapest, Váci út 116-118., Adószám: 10188014-4-44) hitelügyintézőjével a hitelbírálathoz elengedhetetlenül szükséges adatokat a Bank által választott csatornán
(telefonon, faxon, e-mailben) megossza.
Jelen nyilatkozatommal továbbá, a hitel kérelmemhez kapcsolódó, engem érintő banktitoknak minősülő adataimmal kapcsolatban felmentem a Raiffeisen Bank
Zrt-t a banktitokhoz kapcsolódó titoktartási kötelezettsége alól és felhatalmazom, hogy a foglalkoztatásommal kapcsolatos adatok (ideértve a munkáltatói
igazolásban szereplőket is) ellenőrzéséhez szükséges mértékben Munkáltatómmal azt megossza.
Helység:
év

Dátum:

hó

nap

Ügyfél aláírása

1. példány
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Raiffeisen OneCard Hitelkártya igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Igénylési adatok
I. AZ IGÉNYLŐLAP KITÖLTÉSÉNEK CÉLJA
Hitelkártya és Hitelkeret igénylés:

Hitelkártya keretemelés

Keretkiváltással

CRM

Hitelkártya igénylés meglévő hitelkerethez1
Meglévő főkártyához társkártya igénylése2
Alulírott Igénylő kérem, hogy a Bank a OneCard Hitelkártya igénylésem jóváhagyása esetén a meglévő Sokoldalú
OKOSkártyámat/Standard (Oxigén)/Gold (Oxigén) Hitelkártyámat a OneCard Hitelkártya aktiválásával egyidejűleg
automatikusan, minden további jognyilatkozatom nélkül szüntesse meg. Tudomásul veszem, hogy a megszüntetésről
a Bank külön értesítést nem küld. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya a megszüntetést
követően Start OKOSkártyaként működik tovább.
2
Elegendő csak a VII. Társkártya igénylésére vonatkozó adatok ponttól kitölteni. A társkártya igénylésére a Bank
és a Főkártya-birtokos között létrejött hitelkártya szerződés hatálya alatt kerül sor, ennek megfelelően a jelen
társkártya igénylésre kizárólag az igénylés részét képező szerződéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.; 4.5 pontjában foglaltak irányadóak azzal, hogy Társkártya Igénylő köteles a Bank és a Főkártyabirtokos között létrejött hitelkártya szerződés rendelkezéseit megismerni, és azokat maradéktalanul betartani. A
Társkártya-birtokosra vonatkozó kifejezett rendelkezéseket az Általános Üzleti Feltételek 2. rész XI. Hitelkártya
fejezetének 11.5 pontja tartalmazza.
1

II. AZ IGÉNYLŐ SZEMÉLYES ADATAI
Előnév:

dr.

ifj.

id.

özv. egyéb:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Állampolgárság: magyar

egyéb:

Születési idő:
Születési hely:
Elsődleges személyazonosító okmány típusa:
Személyi igazolvány1
1

Útlevél1

Kártya formátumú vezetői engedély1

Új típusú személyi igazolványt, útlevelet, kártyaformátumú vezetői engedélyt a Bank csak lakcímkártyával együtt fogad el.

Állandó lakhelyének:

tulajdonosa

Családi állapota:

házas

résztulajdonosa

élettárs

elvált

bérlője
özvegy

családtag
egyedülálló

Igénylő foglalkozása:
egyéb felsőfokú

egyetem

érettségi

alkalmazott

főiskola

egyéb középfokú

vállalkozó

alapfokú

nyugdíjas

egyéb:
Lakcím:

irányítószám

helység
utca

emelet

házszám, lépcsőház

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Vezetékes telefonszám:

/

Mobiltelefon száma:

/

Előfizetéses

Feltöltőkártyás

E-mail cím:
Levelezési cím:

irányítószám

helység
utca

emelet

házszám, lépcsőház

ajtó

III. MUNKAVISZONY ÉS JÖVEDELMI ADATOK
Keresők száma a háztartásban:
Eltartottak száma a háztartásban:

fő
fő

Az Igénylő havi nettó jövedelme:

Ft

Igazolt cafeteria keret éves nettó összege:

Ft

Igazolt bónusz/jutalom éves nettó összege:
Családi pótlék:
Ft
Egyéb havi rendszeres jövedelem:
Ft
Rendelkezem egyéni vállalkozással az igénylés benyújtásakor?
Igen*
Nem
(*Ebben az esetben köztartozás mentes igazolás benyújtása szükséges )

Ft

2. példány

IV. KHR-BEN NEM SZEREPLŐ HITELEK
1.)

Legmagasabb iskolai végzettsége:
Jelenleg Ön:

A munkabért terheli-e valamilyen rendszeres levonás?:
igen
nem
Ha igen,
Egyéb levonások (bíróság, NAV általi)
havi Gyerektartás (fizetett havi)
Munkabérelőleg (havi)
Munkabért terhelő levonások, letiltások (havi)
Nyugdíj típusú levonás (havi)
Jelenleg felmondás alatt áll?
Igen
nem
Ezennel kijelentem, hogy a jövedelmi adataimat a jelen hitelbírálat során a Bank
részére átadott/bemutatásra került dokumentáció (pl. Munkáltatói igazolás, NAV
jövedelemigazolás, egyéb igazolás stb.) tartalmazza.
Munkáltatói igazolás benyújtása esetén alábbi mezők kitöltése elhagyható.
Munkáltató/vállalkozás neve:
Munkáltató/vállalkozás telefonszáma:
Munkáltató/vállalkozás székhelye:
Munkaviszony/vállalkozás kezdete:
év
hó
nap
Munkaviszony típusa:
Határozatlan időre szól
határozott időre szóló
Szerződés lejárata:
év
hó
nap
Az Ön beosztása:
felsővezető
középvezető
egyéb szellemi alkalmazott
fizikai alkalmazott
Munkáltató/vállalkozás fő tevékenységi köre:
Ipar,
feldolgozóipar
Mezőgazdaság
Építőipar
Kereskedelem, vendéglátás, távközlés,
szállítmányozás, utaztatás
Pénzügyi, jogi tevékenység és kiegészítő
szolgáltatásai, egyéb tanácsadói tevékenység
Egészségügy, oktatás,
kormányzat, szociális ellátás, önkormányzat
Egyéb
Munkáltatójánál az Ön munkaviszonyával kapcsolatban elérhető illetékes neve:
Telefonszáma (mellék):
Az Ön nevére szóló tartozás
Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
Folyósító bank:
Raiffeisen
egyéb
A fennálló kölcsön típusa:
jelzálog fedezetű
személyi kölcsön
autóhitel/lízing
Kölcsön lejárata:
év
hó
Havi törlesztőrészlet:
Ft
2.)
Az Ön nevére szóló tartozás
Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
Folyósító bank:
Raiffeisen
egyéb
A fennálló kölcsön típusa:
jelzálog fedezetű
személyi kölcsön
autóhitel/lízing
Kölcsön lejárata:
év
hó
Havi törlesztőrészlet:
Ft
3.)
Az Ön nevére szóló tartozás
Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
Folyósító bank:
Raiffeisen
egyéb
A fennálló kölcsön típusa:
jelzálog fedezetű
személyi kölcsön
autóhitel/lízing
Kölcsön lejárata:
év
hó
Havi törlesztőrészlet:
Ft
Kibocsátó bank:
Keretösszeg:

Ft

V. KIVÁLTANDÓ HITELKÁRTYA KERETEK
1.) Kiváltandó hitelkátya számla száma:
Kibocsátó bank:
2.) Kiváltandó hitelkátya számla száma:

Keretösszeg:

Ft

Kibocsátó bank:

Keretösszeg:

Ft

Amennyiben van bankszámla-hitelkerete, annak összege
(több bankszámla-hitel esetén azok kereteinek összege):
Ft
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VI. IGÉNYELT HITELKÁRTYA ADATAI

Kártyán feltüntetendő név (max. 25 karakter):
A kártyát

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:
Igénylő az igénylőlapon kifejezetten megbízhatja a Bankot azzal, hogy igénylésének elfogadása esetén
a kártyát, illetve a PIN kódot postai úton küldje ki részére. Postai kézbesítésre kizárólag magyarországi
levelezési cím esetén van lehetőség.
Igénylő a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi a kártya postai kézbesítésével járó esetleges kockázatokat. Postai kézbesítés esetén a kártya csak Direkt PIN kóddal aktiválható a Raiffeisen Direkten keresztül.
1

Igényelt hitelkártya típusa:
OneCard Standard Hitelkártya

tésével nem módosítható. Amennyiben Igénylő a szolgáltatás igénylésekor nem rendelkezik a Banknál
Mobil Banking szerződéssel, úgy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésnek
minősül. A szolgáltatás esedékes díját a Bank a hitelkártya-számlára terheli (díjelszámolási számla).
A Mobil Banking szolgáltatás igénybevételének feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági
Üzletszabályzata, Általános Üzleti Feltételei és a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza. Igénylő
kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre kifejezett tekintettel kerül sor.

RAIFFEISEN DIREKT – TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
IGÉNYLÉSE
Raiffeisen Direkt igénylése
Raiffeisen Direkt szolgáltatás akkor igényelhető, ha a Bank az Igénylőtől
mobiltelefonszámmal rendelkezik. A Raiffeisen Direkt szolgáltatásra vonatkozó
szerződéses feltételeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzata,
valamint a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.

RAIFFEISEN DIREKTNET – INTERNET BANK IGÉNYLÉSE

Igényelt hitelkeret összege2:
Hitelkeret legkisebb igényelhető összege: 150 000 Ft.
OneCard Gold Hitelkártya

A hitelkártya hozzárendelése DirektNet szolgáltatáshoz
Új DirektNet hozzáférés igénylése
A Raiffeisen DirektNet szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Igénylő
Raiffeisen Direkt hozzáféréssel rendelkezzen. A DirektNet szolgáltatásra
vonatkozó szerződéses feltételeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági
Üzletszabályzata, valamint a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza. A
DirektNet szolgáltatás igénybevételének technikai részletszabályai a DirektNet
Felhasználói Kézikönyvben kerültek rögzítésre, amely a jelen igénylőlap és
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elválaszthatatlan részét képezi. Igénylő
kijelenti, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyv hozzáférési helyére
vonatkozóan (www.raiffeisen.hu) a Banktól pontos tájékoztatást kapott,
annak tartalmát megismerte és azt magára kötelezőnek elfogadja. Igénylő
tudomással bír arról, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyvet a Bank jogosult egyoldalúan módosítani.

Igényelt hitelkeret összege2:

Hitelkeret legkisebb igényelhető összege: 750 000 Ft.
Hitelkamat mértéke: OneCard Standard Hitelkártya esetén a hitelkeretből történő vásárlási tranzakciók kamata: MNB jegybanki alapkamat + Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós Listában meghatározott hitelkeret összegének megfelelő mértékű
kamatfelár. OneCard Gold Hitelkártya esetén a hitelkeretből történő vásárlási tranzakciók
kamata: MNB jegybanki alapkamat + Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós
Listában meghatározott hitelkeret összegének megfelelő mértékű kamatfelár. OneCard
Standard Hitelkártya és OneCard Gold Hitelkártya esetében a hitelkeretből történő készpénzfelvétel, eseti átutalás vagy eseti átvezetés esetén: MNB jegybanki alapkamat +
Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Listában meghatározott mértékű
kamatfelár. Az MNB alapkamat mindenkori mértékét a Bank honlapján (www.raiffeisen.
hu/lakossagi-referenciakamat címen) és a bankfiókokban kifüggesztve közzéteszi.
UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS IGÉNYLÉSE
2
Igénylő tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult igénylését az igényelhető legkisebb hitelkeret A kártyához utazási biztosítást igényelek:

összeg figyelembevételével az igényelt hitelkeret összegétől eltérő, azt meg nem haladó hitelkeret
összegre elfogadni.

igen*

nem

*Igen válasz esetén külön biztosítotti nyilatkozat kitöltése kötelező.

OneCard Gold Hitelkártya igénylés esetén, amennyiben a Bank által jóváhagyott VIII. NYILATKOZATOK
hitelkeret összege az igényelhető legkisebb összeget nem éri el, úgy a OneCard
MARKETING NYILATKOZAT
Standard Hitelkártyát
igényli
nem igényli
Alulírott Igénylő, mint reklám címzettje, a marketing anyagok küldése és reklám célú megkeresések, a piac- és közvélemény kutatási célú megkeresések,
VII. KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA
valamint a mindezekhez kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítás tárgyában
VONATKOZÓ ADATOK
az alábbi nyilatkozatot teszem a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Bank),
Amennyiben az adott szolgáltatást nem igényli, kérjük üresen hagyni.
illetve az érdekeltségébe tartozó jogalanyok (továbbiakban: magyar Raiffeisen
VISSZAFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
Bankcsoport) számára. Hozzájárulok, ahhoz hogy azonosító adataimat, értesítési címemet, telefonszámomat és email címemet a Bank, illetve a magyar
Minimum összeg átvezetési megbízás
Raiffeisen Bankcsoport tagok, illetve az általuk megbízott személy(ek) egymásTeljes keretfeltöltő szolgáltatás1
nak átadják, hogy a saját és a csoporttagok szolgáltatásairól, termékeiről,
Bankszámla száma (terhelendő HUF számla):
különleges ajánlatairól részemre reklámküldeményt küldjenek, ilyet velem
közöljenek, illetve velem ilyen célból, továbbá piac- és közvélemény kutatási célA megbízás teljesítése a Hitelkártya-számla javára történik.
ból felvegyék a kapcsolatot az általam lentebb megjelölt csatornákon. Egyúttal
1
Amennyiben a terhelendő bankszámlán a teljes tartozás kiegyenlítéséhez szükséges fedezet nem áll
rendelkezésre, a Bank a megbízást a Minimum fizetendő összegre teljesíti. A szolgáltatás aktuális díját hozzájárulok ahhoz is, hogy ezen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglaltak
a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. Alulírott Igénylő kijelentem, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adataimat (azonosító adatok és kapcsolati
díját megismertem és a jelen megbízást erre kifejezett tekintettel adtam meg.
adatok) a csoporttagok egymás számára átadhassák.
SZÁMLAKIVONAT KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA
hozzájárulok,
nem járulok hozzá.
Elektronikus úton Raiffeisen DirektNet-en1
A Bank, illetve a magyar Raiffeisen Bankcsoport tagjai az alábbi módokon
kereshetnek meg e fenti célokból:
Levelezési címre postai kiküldéssel
Közvetlen levélben
Telefonon
E-mailen
SMS-ben
1
Az elektronikus kivonat igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél Raiffeisen DirektNet hozzáféréssel
rendelkezzen, és kérje a hitelkártya hozzárendelését a DirektNet szolgáltatáshoz. Alulírott Igénylő
kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képező szerződéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános
rendelkezések elektronikus kivonatra vonatkozó 2.14 pontjában foglaltakat megismertem, és azt
magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
A számlakivonatot a Bank Ügyfél kérésére a bankfiókban is rendelkezésre bocsátja.

RAIFFEISEN MOBIL BANKING SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
Mobil Banking szolgáltatás igénylése1
igen Telefonszám +
(nemzetközi formátumban kell megadni, például: +36201234567)
Az igényelt Mobil Banking szolgáltatás keretében a Bank minden hitelkártyával végrehajtott tranzakcióról (készpénzfelvétel és vásárlás) SMS értesítést küld, függetlenül a tranzakció összegétől
(teljeskörű Kártyainfó szolgáltatás). A teljeskörű Számlainfo szolgáltatás (minden hitelkártya-számlán történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylő önálló Mobil Banking adatlapon
kezdeményezheti. Amennyiben Igénylő a Banknál már rendelkezik Mobil Banking szerződéssel, és az ott
megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás beállítását, úgy a meglévő szerződés kerül kiegészítésre
a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörű Kártyainfó szolgáltatással.
A meglévő szerződésben szereplő telefonszámtól eltérő hívószám megadása új Mobil Banking szolgáltatás
igénylésnek minősül. A meglévő Mobil Banking szerződésben szereplő telefonszám a jelen adatlap kitöl1

2. példány

KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE
VONATKOZÓ KÜLÖN NYILATKOZAT
Igénylő a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával
kijelenti, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „Törvény”) 9.§ (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást megkapta, és ennek
alapján – hivatkozva a jelen igénylés részét képező szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat I. Általános rendelkezések 3.1 pontjában foglaltakra is – ahhoz, hogy a
Hitelkártya szerződéssel kapcsolatosan a KHR részére a szerződés létrejöttét
követően a Törvény 5.§ (2) bekezdése alapján átadott – a Törvény II. fejezetének
1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja szerinti – referenciaadatokat a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje:
hozzájárul
nem járul hozzá
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NYILATKOZAT CRS1 SZERINTI ADÓILLETŐSÉGRŐL2 –
MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás
kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény; valamint az adó- és egyéb közterhekkel
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló
2013. évi XXXVII. törvény és az azt módosító 2015. évi CXCII. törvény (továbbiakban
a fenti jogszabályok együttesen: CRS szabályozás) értelmében a Raiffeisen Bank
Zrt. (továbbiakban: Bank) köteles megvizsgálni Ügyfelei adóilletőségét.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Bank köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: adóhatóság) felé az adóilletőség-vizsgálat
eredményeként megállapított, CRS szabályozásban résztvevő valamennyi
olyan államról, amely akár az Ügyfél nyilatkozatában szerepel, akár a Bank
nyilvántartásaiban rögzített vagy nyilvánosan hozzáférhető adatok vizsgálatával
került megállapításra.
Az adóhatóság 2016. január 1-jét követően – automatikus információcsere
keretében – adott tárgyév január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási
időszakra vonatkozóan a tárgyévet követő év szeptember 30-ig közli a Bank
fenti adatszolgáltatásában megjelölt – a CRS szabályozásban résztvevő –
állam(ok) adóhatóságával a CRS szabályozásban érintett pénzügyi számlákra
vonatkozó információkat.
CRS résztvevő országok listája: https://www.raiffeisen.hu/documents/
bank/tajekoztato/CRS_resztvevo_orszagok_listaja.pdf
Amennyiben Ön amerikai adóilletőséggel (is) rendelkezik, az erről szóló nyilatkozatát az erre szolgáló külön nyomtatványon (W9) ) is meg kell tennie!
Jelen nyilatkozat nem helyettesíti az adóilletőség igazolást és a haszonhúzói nyilatkozatot!

1
CRS: Common Reporting Standards
A határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás elleni hatékony együttműködés elősegítése érdekében az
Európai Unió Miniszterek Tanácsa a 2014/107/EU irányelvvel módosította a 2011/16/EU irányelvét, amely
által a már korábban bevezetett automatikus adóügyi információcserét az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó pénzügyi számlákra vonatkozó egyes információkra is kiterjeszti. Magyarország
adóharmonizációs kötelezettségéből fakadóan a CRS szabályozás magyar jogba történő beillesztése
a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok
közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény; valamint az adó- és egyéb
közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi
XXXVII. törvény és azt módosító 2015. évi CXCII. törvény alapján történik. A szabályozás eredményeként
a magyar adóhatóság a pénzügyi intézmények által szolgáltatott számlainformációk a CRS
szabályokhoz csatlakozó uniós (illetve azon kívüli) partnerhatóság részére történő automatikus továbbításával hatékonyan részt vesz az európai uniós és azon kívüli nemzetközi adóegyüttműködésben és a partnerhatóságok részéről történő információk fogadásával az adókikerülés
és adócsalás elleni fellépés hatékonyabb eszközeivel élhet.
2
A nyilatkozatban adóilletőség alatt Ügyfél CRS szabályozás szerinti adóilletőségét értjük minden esetben.

Alulírott kijelentem, hogy kizárólag magyar adóilletőséggel rendelkezem.

Igen

Nem*

*Nem válasz esetén külön CRS nyilatkozat kitöltése kötelező az ügyfél CRS
szerinti adóilletőségéről.
Alábbi nyilatkozatok kitöltése kizárólag új ügyfelek esetében kötelező:

PEP NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 4§-a
alapján kiemelt közszereplőnek minősülök.
Igen*
Nem
*Igen válasz esetén külön PEP nyilatkozat kitöltése kötelező arra nézve, hogy milyen minőségemben
minősülök kiemelt közszereplőnek.

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT
Kijelentem továbbá, hogy a Pmt. rendelkezései alapján tényleges tulajdonosként
a saját nevemben járok el.
Igen
Nem*
*Nem válasz esetén külön tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelező a tényleges tulajdonos megállapítása érdekében

IX. TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK
FŐKÁRTYA-BIRTOKOS ADATAI (CSAK ÖNÁLLÓ
TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS ESETÉN KÉRJÜK KITÖLTENI)
Főkártya-birtokos neve:
Számlaszáma:

-

-

A TÁRSKÁRTYA BIRTOKOS SZEMÉLYES ADATAI
Előnév:

dr.

ifj.

id.

özv. egyéb:

Születési idő:
Születési hely:
Elsődleges személyazonosító okmány típusa:
Személyi igazolvány1
1

Útlevél1

Kártya formátumú vezetői engedély1

Új típusú személyi igazolványt, útlevelet, kártyaformátumú vezetői engedélyt a Bank csak lakcímkártyával együtt fogad el.

Lakcím:

irányítószám

helység
utca

emelet

házszám, lépcsőház

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Mobiltelefon száma:

/

Levelezési cím:

irányítószám

helység
utca

emelet

házszám, lépcsőház

ajtó

A TÁRSKÁRTYA ADATAI
Kártyán feltüntetendő név (max. 25 karakter):
A kártyát

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:
1
Igénylő az igénylőlapon kifejezetten megbízhatja a Bankot azzal, hogy igénylésének elfogadása
esetén a kártyát, illetve a PIN kódot postai úton küldje ki részére. Postai kézbesítésre kizárólag
magyarországi levelezési cím esetén van lehetőség.

Igénylő a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi a kártya postai kézbesítésével járó
esetleges kockázatokat. Postai kézbesítés esetén a kártya csak Direkt PIN kóddal aktiválható a
Raiffeisen Direktnél.

TÁRSKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK
RAIFFEISEN MOBIL BANKING SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
Mobil Banking szolgáltatás igénylése1

igen

Telefonszám +
(nemzetközi formátumban kell megadni, például: +36201234567)
Az igényelt Mobil Banking szolgáltatás keretében a Bank minden hitelkártyával végrehajtott tranzakcióról (készpénzfelvétel és vásárlás) SMS értesítést küld, függetlenül a tranzakció összegétől
(teljeskörű Kártyainfó szolgáltatás). A teljeskörű Számlainfo szolgáltatás (minden hitelkártya-számlán
történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylő önálló Mobil Banking adatlapon
kezdeményezheti. Amennyiben Igénylő a Banknál már rendelkezik Mobil Banking szerződéssel, és az ott
megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás beállítását, úgy a meglévő szerződés kerül kiegészítésre
a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörű Kártyainfó szolgáltatással. A meglévő szerződésben szereplő telefonszámtól eltérő hívószám megadása új Mobil Banking
szolgáltatás igénylésnek minősül. A meglévő Mobil Banking szerződésben szereplő telefonszám a
jelen adatlap kitöltésével nem módosítható. Amennyiben Igénylő a szolgáltatás igénylésekor nem
rendelkezik a Banknál Mobil Banking szerződéssel, vagy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Bankig
szolgáltatás igénylésének minősül. A szolgáltatás esedékes díját a Bank a hitelkártya-számlára
terheli (díjelszámolási számla). A Mobil Banking szolgáltatás igénybevételének feltételeit a Bank
mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzata, Általános Üzleti Feltételei és a Lakossági Kondíciós
Lista tartalmazza. Igénylő kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre
kifejezett tekintettel kerül sor.
1

UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS IGÉNYLÉSE
A kártyához utazási biztosítást igényelek:

igen*

nem

*Igen válasz esetén külön biztosítotti nyilatkozat kitöltése kötelező.

X. BANK ADATAI
RAIFFEISEN Bank Zrt.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó bíróság:
Tevékenységi engedély száma:
Felügyeleti hatóság neve,
székhelye:

1133 Budapest, Váci út 116-118.
01-10 - 041042
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
989/1997/F.
Magyar Nemzeti Bank, 1122 Budapest,
Krisztina krt. 6.

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Állampolgárság: magyar
2. példány

egyéb:
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Hitelkártya – szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Az Igénylő és a Társkártya-Igénylő az igénylőlapon, és az alábbiakban meghatározott feltételekkel szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz a Banknak. Az ajánlat
Bank általi elfogadása esetén a felek között a jelen okiratban foglaltak szerint
hitelkártya szerződés jön létre. A hitelkártya szerződés vonatkozásában Igénylő
a továbbiakban Főkártya-birtokos, a Társkártya-Igénylő Társkártya-birtokos.

I. Általános rendelkezések
1. A szerződés hatályba lépése

1.1. Igénylő és a Társkártya-Igénylő tudomással bír arról, hogy a Bank az igénylőlapon megadott személyes adatokat a hitelkártyához kapcsolódó ügyfélazonosítási és átvilágítási, előzetes kockázatkezelési vizsgálat – ideértve a
kockázatelemzést, a kockázatmérséklést és értékelést, az ügyfél-, az ügyletés az Igénylő hitelképesség minősítését is – lefolytatása céljából, továbbá
a létrehozandó szerződés előkészítése, a szerződéses kapcsolattartás, illetve a szerződéshez kapcsolódó megfelelő tájékoztatás megadása érdekében,
valamint a benyújtott igénylés elbírálásához használja fel. A Bank az igénylés
benyújtását követő 45 napon belül bírálja el az igénylést. A Bank e fenti célok
megvalósítása érdekében jogosult a megadott adatokat ellenőrizni. Ezen ellenőrzés során a Bank jogosult az adatokat közhiteles nyilvántartások adataival
összevetni, azokból információkat kérni, illetve az ezen nyilvántartásokat kezelő
szervek részére – a személyes adatok védelmére és a banktitokra vonatkozó
előírások megtartásával – adatokat továbbítani, átadni (ilyen szervek vagy
nyilvántartások lehetnek például: a BM felügyelete alá tartozó személyi, illetve
közúti közlekedési nyilvántartások, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, az
ingatlan- és cégnyilvántartás, a különböző bírósági és hatósági, adóhatósági
nyilvántartások, illetve a Girinfo és a KHR).
1.2. Felek megállapodnak abban, Igénylő pedig kifejezetten tudomásul veszi,
hogy a szerződés létrejöttének feltétele, hogy (i) a Bank a hitelkártya igénylést
– az általa kialakított bírálati szempontok szerint lefolytatott hitelképesség
vizsgálat alapján – az igénylőlapon és a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban
rögzített feltételeknek megfelelően jóváhagyja, (ii) a hitelkártya igénylés eltérő
feltételekkel történő jóváhagyása esetén az Igénylő a Bank módosított ajánlatát
írásban elfogadja. Igénylő tudomással bír arról, hogy a Bank a hitelképesség
vizsgálat alapján hozott döntését nem indokolja. Amennyiben a hitelképesség
vizsgálat eredménye azt indokolja, a Bank jogosult a szerződéshez, annak biztosítékaként kezességet kérni.
1.3 Az igénylés igénylőlapon és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített feltételekkel történő jóváhagyásáról, így a szerződés létrejöttéről a Bank
írásban (a továbbiakban: Értesítőlevél), postai úton értesíti Igénylőt, egyidejűleg
a jóváhagyás tényéről az Igénylő által az igénylőlapon megadott telefonszámon, vagy sms üzenet formájában, vagy elektronikus levélben (titkosítva) tájékoztatást ad. Az Értesítőlevél tartalmazza a Bank által jóváhagyott Hitelkeret
összegét, az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM) értéket,
a szerződés létrejöttekor érvényes MNB alapkamat figyelembevételével meghatározott kamat mértékét, továbbá az Igénylő által fizetendő teljes összeget. Az
Értesítőlevél a hitelkártya szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1.4 A felek közötti határozatlan idejű szerződés a jelen igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat Bank általi elfogadásának napján jön létre, azonban
csak a kártya Igénylő által történő aktiválásával lép hatályba. Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártya – ide értve a társkártyát is – a szerződés
létrejöttétől számított 30 napon belül nem kerül aktiválásra, a Bank a kártyát
érvénytelenítheti. A főkártya érvénytelenítésének időpontjában a szerződés
hatályba lépés nélkül megszűnik, e tényről a Bank az Igénylőt írásban értesíti.
1.5 Amennyiben a Bank a hitelkártya igénylést a jelen igénylőlapon és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban meghatározott feltételektől eltérő feltételekkel hagyja jóvá, erről az Igénylőt az igénylőlapon megadott telefonszámon, a
telefonos értesítés sikertelensége esetén írásban értesíti. Amennyiben Igénylő
a Bank által meghatározott eltérő feltételekkel is fenntartja szerződéskötési
szándékát, felek az igénylés benyújtását követő 45 napon belül jogosultak a
módosított feltételekkel szerződést kötni.
Igénylő tudomással bír arról, hogy a jelen igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtása és a szerződés létrejötte között eltelt időtartam alatt
(i) az MNB alapkamat mértéke változhat, egyaránt emelkedhet és csökkenhet
(ii) a Bank jogosult az igényelt hitelkártyához kapcsolódóan Lakossági Kondíciós
Listában kikötött díjakat az Általános Üzleti Feltételekben és a Lakossági
Kondíciós Listában meghatározottak szerint, a Központi Statisztikai Hivatal
által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítani.
Az MNB alapkamat változása, valamint a díjak fentiek szerinti módosítása nem
minősül az igénylés jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól
eltérő feltételekkel történő jóváhagyásának.
1.6 Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredményét a Bank nem minősíti
megfelelőnek, írásban tájékoztatja Igénylőt arról, hogy igénylését nem fogadta
el. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött
– ide értve a mellékletek hiányát is –, nyilvánvalóan téves vagy hamis adatokat
tartalmazó, meghamisított igénylést elutasítsa.

2. Adatvédelem

2.1. A Bank a megadott adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseinek
megfelelően, továbbá a Bank Általános Üzleti Feltételeiben és az Adatvédelmi és
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Ezen dokumentumok tartal2. példány
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mazzák a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletszabályokat, melyek a
Bank honlapján (https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bankzrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato) elérhetőek Adatkezelés címszó
alatt, illetve az Igénylő, Társkártya-Igénylő kérésére ezeket a Bank rendelkezésükre bocsátja.
2.2. Igénylő és a Társkártya-Igénylő kijelenti, hogy az igénylőlapon rögzített adatait, valamint az igénylés mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban
szereplő adatot önkéntesen bocsátotta a Bank rendelkezésére a hitelkártya
szerződés előkészítése, létrehozása és teljesítése, továbbá az Igénylő hitelképességi vizsgálat lefolytatása érdekében.
2.3. Igénylő és a Társkártya-Igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,
hogy az igénylésen feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek, az adatok
igazolása céljából a Bank részére bemutatott, illetve átadott dokumentumok
valódiak, érvényesek és hitelesek. Az igénylés kötelező mellékletét és egyben
elválaszthatatlan részét képezik azok az igazolások, okiratok, melyeket az
Igénylő a hitelbírálat lefolytatása érdekében bocsátott a Bank rendelkezésére.
2.4. Igénylő tudomással bír arról, hogy az általa a Bankhoz benyújtott eredeti
okiratokat, illetve azok másolatát a Lízing megőrzi, és a hatályos adatvédelmi
szabályok szerint kezeli.
2.5. Igénylő kijelenti, hogy a jelen igénylőlapon más személyek vonatkozásában
megadott adatokkal kapcsolatban rendelkezik az érintett személyek jóváhagyásával az adatszolgáltatáshoz, adataik kezeléséről megfelelően tájékoztatta
őket, és ők ennek birtokában tudomásul vették és elfogadták adataik Bank általi
kezelését és hitelességük bank általi esetleges ellenőrzését. A Bank az igénylésen megjelölt ezen más személyekkel a megadott elérhetőségen keresztül a
kapcsolatot felveheti.
2.6. Igénylő és az ügyletben érintett további személyek személyes adatait a jelen
igénylés nyilatkozatai tartalmazzák. Igénylő és a Társkártya-Igénylő tudomásul veszik, hogy az igénylés benyújtását követően, a Bank által nyilvántartott
adataik aktualizálásra kerülnek, az igényléskor benyújtott személyes adatokat
tartalmazó dokumentumai alapján. Az Igénylő köteles a saját, illetve az ügyletben érintett további személyek a Bank által nyilvántartott bármely adatában
bekövetkezett változást 5 napon belül a Bank részére írásban, vagy a Bank
más hivatalos csatornáján bejelenteni. Az ügyletben érintett további személyek
szintén bejelenthetik a Bank által nyilvántartott bármely adatukban bekövetkezett változást. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
felet terheli.
2.7. Igénylő a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat, valamint a
Jövedelemigazolási nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy
– amennyiben az a hitelbírálathoz szükséges – jövedelemigazolását a Bank az
adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot, vagy
a Jövedelemigazolási nyilatkozaton szereplő más személyt (munkáltató) az
Igénylő által csatolt jövedelemigazolás tartalmának és hitelességének ellenőrzése céljából.
2.8. Igénylő és a Társkártya-Igénylő tudomással bír arról, hogy amennyiben a
hitelkártya szolgáltatás nyújtására vonatkozó jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat Bankhoz történő benyújtására a Bankkal szerződött
hitelközvetítő közreműködésével kerül sor, az eljáró hitelközvetítő a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat a Hpt. és a GDPR rendelkezései
alapján kezeli.
2.9. Igénylő és a Társkártya-Igénylő az igénylésben megadott nyilatkozatával
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azonosító adatait, értesítési címét, telefonszámát és email címét a Bank, illetve a magyar Raiffeisen Bankcsoport tagok
egymásnak átadják. Igénylő az igénylésben megadott nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy a saját és a csoporttagok szolgáltatásairól, termékeiről,
különleges ajánlatairól reklámküldeményt küldjenek, ilyet vele közöljenek, illetve
vele ilyen és piac- és közvélemény kutatási célból felvegyék a kapcsolatot.
Egyúttal az Igénylő és a Társkártya-Igénylő hozzájárul ahhoz is, hogy ezen
nyilatkozatát és a nyilatkozatban foglaltak teljesítéséhez szükséges személyes adatait (azonosító adatok és kapcsolati adatok) a csoporttagok egymás
számára átadhassák.
2.10. Igénylő kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy azonosító adatait,
értesítési címét, telefonszámát és email címét a Bank átadja a jelen igénylés
lebonyolításába bevont ügynök számára, hogy az a Bank érdekében eljárva a
Bank szolgáltatásairól, termékeiről, különleges ajánlatairól reklámküldeményt
küldjön, ilyet vele közöljön, illetve vele ilyen célból felvegye a kapcsolatot.
2.11. Igénylő a hozzájárulását írásban, a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre
küldött postai levélben, vagy az info@raiffeisen.hu címre küldött elektronikus
levélben, vagy telefonon, valamint személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban, bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja és
kezdeményezheti a Bank és/vagy a Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozás(ok)
és/vagy a Bankkal szerződéses jogviszonyban álló ügynökök által nyilvántartott
előbbi adatai törlését. A részletes szabályokat a Bank Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely a Bank honlapján (https://www.raiffeisen.
hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/ adatkezelesitajekoztato) elérhető Adatkezelés címszó alatt, illetve az Igénylő kérésére ezeket
a Bank a rendelkezésére bocsátja.
2.12. Az Igénylő és az ügyletben érintett további személyek, a jelen igénylőlap és
elválaszthatatlan részét képző további nyilatkozatok aláírásával kijelentik, hogy
megismerték, áttanulmányozták a fentebb részletezett dokumentumokat, és
az azokban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
2.13. Igénylő tudomással bír arról, hogy adatai kezelésével összefüggő jogait a
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Hitelkártya – szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Bank Általános Üzleti Feltételeiben és az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint gyakorolhatja, illetve, hogy jogai sérelme esetén a Bank
Adatvédelmi tisztviselőjéhez és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
2.14. Igénylő tudomással bír arról, hogy a Hitelkártya-számláról készített papír
alapú kivonat lemondásának feltétele, hogy a Bank az Igénylőtől érvényes e-mail
címmel, és felhatalmazással rendelkezzen ahhoz, hogy a hitelkártya jogviszony
fennállása alatt a megadott e-mail címre havi rendszerességgel értesítést küldjön a kivonat elkészültéről, és Igénylő fizetési kötelezettségének fennállásáról.
Ennek hiányában a Bank az Igénylő részére továbbra is papír alapon, postai úton
küldi meg a Hitelkártya-számláról készült kivonatot, kivéve, ha Igénylő a fiókban
történő személyes átvételt választotta. Igénylő a Hitelkártya-számláról készült
kivonatot annak papír alapon történő rendelkezésre bocsátása esetén is megtekintheti a DirektNeten keresztül. Igénylő az igénylésben tett nyilatkozatával
felhatalmazza a Bankot, hogy részére a jelen igénylés keretében megadott, és
a bank rendszereiben rögzített e-mail címre a hitelkártya jogviszony fennállása
alatt a Hitelkártya-számla kivonat elkészültéről, és a hitelkártya használatból
eredően fennálló fizetési kötelezettségről havi rendszerességgel értesítést küldjön. Igénylő kijelenti, hogy a Bank rendelkezésére bocsátott e-mail cím érvényes,
a jelen nyilatkozat megtételekor is használatában van. Igénylő a jelen felhatalmazását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja írásban, azonosításra
alkalmas adatainak megadásával a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre
küldött levélben, azonosítást követően a Raiffeisen Direkten keresztül, valamint
személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban. Az Igénylő tudomással bír arról,
hogy felhatalmazása visszavonását követően a Bank a Hitelkártya-számláról
készült kivonatot papír alapon is a rendelkezésére bocsátja, amely nem érinti
a kivonat DirektNet-en keresztül történő elérését.

3. Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás Igénylő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a KHR-re
vonatkozó MNB tájékoztatót átvette, az abban foglaltakat
átolvasta, megértette, és azt tudomásul veszi.

3.1 A szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelés
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Törvény 5.§ (2) bekezdése alapján átadott
– a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja szerinti –
referenciaadatokat a szerződés megszűnését követően haladéktalanul és vissza
nem állítható módon törli, kivéve ha a szerződést kötő természetes személy
írásban kéri a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy az adatait a szerződéses
jogviszony megszűnését követően még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván.
Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési idő, hely; anyja
születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési
cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség
(adós,adóstárs); a szerződés összege, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
A nyilatkozatot a szerződés érvényessége alatt a Banknál lehet megtenni, a
szerződés megszűnését követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor – a szerződéses jogviszony
fennállása alatt a Banknál, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül – visszavonható.

4. Irányadó szabályok, jogviták, egyéb rendelkezések

4.1 A Hitelkártya egy olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amelyre a
szerződésben meghatározott módon és eltérésekkel a Bank Általános Üzleti
Feltételeiben a hitelkártyára vonatkozó feltételek, az ott nem szabályozott
kérdésekben a bankkártyára vonatkozó hitel- és készpénzfelvételi feltételek
az irányadóak.
4.2 A Bank és az Igénylő és a Társkártya-Igénylő közötti hitelkártya szerződést annak létrejötte esetén a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat, az Értesítőlevél, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti
Feltételei bankkártyára és hitelkártyára vonatkozó rendelkezései együttesen
képezik.
4.3 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak továbbá a Bank
Lakossági Üzletszabályzata, Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatói, illetve
a Lakossági Kondíciós Listája, a Polgári Törvénykönyv, és a pénzforgalomról és
bankhitelről szóló hatályos jogszabályok.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos
Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, Adatvédelmi és
Adatkezelési Tájékoztatója és Lakossági Kondíciós Listája (a továbbiakban
úgy is, mint Kondíciós Lista). Igénylő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy
a Bank lehetővé tette, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok, Adatvédelmi
tájékoztató és Kondíciós Lista tartalmát a jelen igénylőlap és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírása előtt megismerje, azt áttanulmányozza.
Az Igénylő jelen okirat aláírásával igazolja, hogy a Bank Általános Üzleti
Feltételeit, Lakossági Üzletszabályzatát, Adatvédelmi Tájékoztatóját,
valamint a Lakossági Kondíciós Listát tartós adathordozón átvette, megértette és elolvasta, és kijelenti, hogy az azokban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek fogadja el. A Bank a hitelkártya igénylés benyújtását megelőzően Igénylőt tájékoztatta arról, hogy a Lakossági Kondíciós
Listában meghatározott feltételek szerint, az ott meghatározott díjak,
költségek megfizetésére köteles. Igénylő kijelenti, hogy a Lakossági
Kondíciós Listában szereplő feltételeket kifejezetten elfogadja.
2. példány
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4.4 Igénylő kijelenti és igazolja továbbá, hogy a Bank a jelen igénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtását megelőzően, kellő időben tájékoztatta a szerződéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az Igénylőnek átadott,
a hitelkártyára vonatkozó adatokat tartalmazó, az Igénylő aláírásával ellátott
formanyomtatvány a szerződés 1. számú mellékletét képezi.
4.5 Amennyiben Igénylő és a Társkártya-Igénylő biztosítást is igényelt, a jelen
okirat aláírásával kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeiről az aláírást
megelőzően tájékozódott és azokat elfogadja. Igénylő és a Társkártya-Igénylő
kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeire vonatkozó biztosítási
feltételek egy példányát a Banktól átvette, az azokban foglaltakat feltétlenül elfogadja és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. Az igényelt biztosításra vonatkozó biztosítási feltételek a biztosítási szerződés részét képezik.
4.6 Főkártya-birtokos és a Társkártya-Igénylő tudomással bír arról, hogy a
szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése
érdekében általa igénybe vett Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, valamint
az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem veti alá magát.
4.7. Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy
része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés
hatályát. Ebben az esetben a Felek törekednek arra, hogy a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitűzésének és tartalmának.
4.8 A szerződés fennállása alatt Főkártya-birtokos díj-, költség és egyéb fizetési
kötelezettségmentesen jogosult a Banktól a fennálló tartozásra vonatkozóan
törlesztési táblázat formájában kivonatot kérni. A törlesztési táblázat elkülönítetten rögzíti a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és
feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton
kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét.
4.9 A Bank a Főkártya-birtokos hitelkeret összegének megemelésére vonatkozó
kérelme alapján hitelbírálatot végez, és annak eredményeként dönt a kérelem
elfogadásáról vagy elutasításáról. Főkártya-birtokos hitelképességét a Bank
díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen értékeli.

5. A szerződés módosítása

A Bankot megillető, a szerződésben kikötött kamat, díj és költség, illetve az
egyéb szerződési feltételek egyoldalú módosítására, illetve ahhoz kapcsolódóan az Igénylőt megillető jogokra a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti
Feltételei 1. rész XIX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók.
Igénylő tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a szerződéses feltételeket felülvizsgálni, és azokat a fentiek szerint egyoldalúan módosítani, és erről Igénylőt
az Általános Üzleti Feltételekben meghatározottak szerint tájékoztatni. A Bank
a szerződésben meghatározott kamatot kizárólag az MNB alapkamat, mint
referencia-kamat változására tekintettel jogosult módosítani olyan mértékben
és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol.

6. Az Igénylő és a Bank felmondási joga

6.1 A hitelkártya szerződés hatályba lépésének a napjától számított tizennégy
napon belül jogosult az Igénylő a szerződést díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Igénylő a felmondásra nyitva álló határidőben a Bank Hitelcentrum Főosztálya részére címzett
felmondási nyilatkozatát postára adja vagy személyesen átadja a Bank bármely
bankfiókjában. Igénylő a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követően
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felhasznált hitelkeret összegét és a szerződés hatályba lépésének időpontjától a visszafizetés
időpontjáig a szerződés alapján felszámítható kamatot a Bank részére megfizetni. Az Igénylő felmondási jogának a gyakorlása a szerződéshez kapcsolódó
esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó szerződést is megszünteti.
6.2 Igénylő 15 napos, a Bank kettő hónapos felmondási idő közbeiktatásával
jogosult a hitelkártya szerződést indokolás nélkül rendes felmondással felmondani. Igénylő a felmondásra irányuló nyilatkozatát írásban vagy a Raiffeisen
Direkten keresztül teheti meg. A Bank jogosult a 15 napos felmondási idő alatt
az Igénylő részére telefonon keresztül a szerződés hatályban tartására irányuló ajánlatot tenni. Amennyiben Igénylő a Bank ajánlatát elfogadja, azzal
a felmondásra irányuló nyilatkozatát visszavonja, és a szerződés változatlan
feltételekkel továbbra is érvényben marad. A szerződés hatályban tartásáról a
Bank az Igénylőt írásban értesíti. Amennyiben a szerződés hatályban tartására
nem kerül sor, Igénylő a felmondási idő lejártával köteles a kártya használatából
eredően fennálló összes tartozást a Bank részére megfizetni. Igénylő köteles a
felmondási idő lejártát követően is a kártya használatából eredően beérkező
terheléseket a Bank részére megfizetni.
6.3 A szerződés megszűnése esetén a Bank a felszámított éves kártyadíjból, az
esetlegesen kapcsolódó utazási biztosítás díjából arányos visszatérítést teljesít.
6.4 A Bank nem jogosult a szerződést annak létrejöttét követően felmondani
arra hivatkozással, hogy a hitelképesség vizsgálata során az Igénylő által közölt
adatok hiányosak voltak.

II. Különös rendelkezések

1. A kártya típusának megváltoztatása

Felek megállapodnak abban, hogy Főkártya-birtokos jogosult a hitelkártya
szerződés hatálya alatt, annak megfelelő módosítása mellett írásban a Bank
által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon, vagy a Raiffeisen Direkten
keresztül D-PIN kóddal történő azonosítást követően kezdeményezni meglévő
hitelkártyájának (fő-, és társkártya) cseréjét a mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghatározott másik típusú hitelkártyára, az ott rögzített
feltételekkel.*
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Hitelkártya – szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
Amennyiben Főkártya-birtokos fentiek szerinti kérelmét a Bank az általa lefolytatott bírálat eredményeképpen jóváhagyja, úgy arról írásban értesíti Főkártyabirtokost. Az írásbeli értesítés tartalmazza az igényelt másik típusú hitelkártya
vonatkozásában az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM)
értéket, az irányadó kamat mértékét, továbbá a fizetendő teljes összeget.
Az igényelt hitelkártyára vonatkozó aktuális költségeket, díjakat a Lakossági
Kondíciós Lista tartalmazza.
Az igényelt másik típusú hitelkártyára az írásbeli értesítésben foglalt eltérésekkel a szerződés rendelkezései megfelelően irányadóak azzal, hogy a Felek
közötti hitelkártya jogviszonyt az igényelt új hitelkártya vonatkozásában a jelen
szerződéses rendelkezések, az igénylésben, valamint a Bank írásbeli értesítésében foglaltak együttesen képezik.
Az új típusú hitelkártya aktiválásával Főkártya-birtokos ráutaló magatartással elfogadja a Bank értesítésében foglalt feltételeket, amellyel a szerződés
módosítása hatályba lép.
A meglévő hitelkártya cseréjének Bank általi jóváhagyása esetén az új hitelkártya Főkártya-birtokos általi aktiválásával a korábbi hitelkártya használata – ide
értve a társkártyát is – automatikusan, a Felek minden további jogcselekménye
nélkül megszűnik, a lecserélt hitelkártyát az új hitelkártya Főkártya-birtokos
általi aktiválásával egyidejűleg a Bank érvényteleníti. A korábbi hitelkártya beállításai és az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások az új típusú hitelkártyához
(fő-, és társkártya) automatikusan beállításra kerülnek.
Amennyiben az új hitelkártya (fő-, és társkártya) aktiválására annak postára
adásától vagy fiókban történt átvételétől számított 30 napon belül nem kerül
sor, a Bank a kártyát érvényteleníti.
A főkártya aktiválásának elmaradása esetén a szerződés a meglévő hitelkártya
használata mellett változatlan feltételekkel marad hatályban.
A meglévő hitelkártyának (fő-, és társkártya) másik típusú hitelkártyára történő
cseréjére a Bank is ajánlatot tehet a Főkártya-birtokosnak. Főkártya-birtokos a
Bank ajánlatát írásban vagy a Raiffeisen Direkten keresztül D-PIN kóddal történő
azonosítást követően fogadhatja el.
Amennyiben Főkártya-birtokos elfogadó nyilatkozatot tesz, a felek közötti szerződésmódosítás a fentiek szerint jön létre.
* A Bank a kártya típusának megváltoztatására vonatkozó igény jelzésére a
megjelölteken felül a későbbiekben elektronikus úton is lehetőséget biztosíthat. A bevezetés időpontjáról a Bank hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit.

2. A hitelkamat felszámításának szabályai

Főkártya-birtokos a Hitelkeret terhére folytatott tranzakciók után a mindenkori
Kondíciós Listában a vásárlási és készpénzfelvételi tranzakcióra eltérő mértékben meghatározott ügyleti kamat, valamint az ott rögzített díjak, illetve
jutalékok megfizetésére az Általános Üzleti Feltételek 2. rész XI. Hitelkártya
fejezetének 11.8.7 pontjában foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint köteles.
Amennyiben Főkártya-birtokos a vásárlási tranzakció útján igénybe vett összeget, valamint a felszámításra kerülő díjakat és jutalékokat a számlakivonaton
megjelölt fizetési határidőig maradéktalanul visszafizeti, a Bank nem számít
fel ügyleti kamatot a vásárlási tranzakciók és a megfizetett díjak, jutalékok
összege után.
Abban az esetben, ha a számlakivonat szerinti fizetési határidőig a vásárlási
tranzakciók, valamint a felszámított díjak, jutalékok összege nem vagy nem
teljes mértékben kerül visszafizetésre, a Bank a vásárlási tranzakciók és a felszámított díjak, jutalékok összege után a tranzakció értéknapjától, illetve a díj,
jutalék Hitelkártya-számlára terhelésétől a visszafizetés napjáig a vásárlásra
meghatározott ügyleti kamatot számít fel.
A készpénzfelvételi tranzakció után tranzakciós díj és a tranzakció értéknapjától a visszafizetésig a készpénzfelvételre meghatározott ügyleti kamat kerül
felszámításra tekintet nélkül arra, hogy az aktuális számlakivonatban megjelölt
tartozás milyen mértékben, illetve visszafizetésre került-e.
Az Általános Üzleti Feltételek 2. rész XI. Hitelkártya fejezetének 11.8.10 pontjában foglalt elszámolási sorrend tekintetében Felek megállapodnak, hogy a
Hitelkártya-számla javára teljesített összeg elszámolása az ügyleti kamaton
belül először a készpénzfelvétel, majd a vásárlás kamatára történik.
Egyebekben az ügyleti kamatszámításra, és a felszámított díjakra, jutalékokra
az Általános Üzleti Feltételek vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

3. Csoportos beszedési megbízás teljesítése

Főkártya-birtokos jogosult a Hitelkártya-számla terhére csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazást adni. A csoportos beszedési
megbízás befogadására, teljesítésére, a Felek jogaira és kötelezettségeire az
Általános Üzleti Feltételek 1. rész V. fejezetében és a vonatkozó Lakossági kondíciós Listában foglaltak a jelen pont szerinti eltérésekkel megfelelően irányadóak.
A Bank a Hitelkártya-számlával szemben benyújtott csoportos beszedési megbízásokat a rendelkezésre álló felhasználható Hitelkeret terhére teljesíti. Felek
megállapodnak abban, hogy a Bank nem teljesít a Hitelkártya-számla terhére
benyújtott hatósági átutalási és átutalási végzés alapján átutalást.
Felek rögzítik, hogy a csoportos beszedési megbízás teljesítése vásárlásnak
minősül, a csoportos beszedési megbízás útján terhelésre került összegek utáni
ügyleti kamatok számítására a vásárlási tranzakciókra vonatkozó rendelkezések
megfelelően irányadóak.
Amennyiben a Bank a Hitelkártyát akár időlegesen, akár véglegesen letiltja, a
csoportos beszedési megbízást nem teljesíti, tekintet nélkül arra, hogy a rendelkezésre álló felhasználható Hitelkeret összege azt egyébként lehetővé tenné.

2. példány

B-39/2013

4. Készpénzfelvételi limit

A Hitelkártya érvényességi idején belül Bank az Általános Üzleti Feltételek 1.
rész XIX. fejezet Szerződésmódosítás a felek közös megegyezésével alcímében
szabályozottak szerint az Általános Üzleti Feltételek 2. rész 11.6.3 pontjának
megfelelően, Főkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatát követően és
annak eredményeképpen kezdeményezheti a Hitelkeret terhére végrehajtható
készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozóan Kondíciós Listában meghatározott
mérték emelését vagy a megemelt mérték későbbi csökkentését.
A készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozó mérték módosítását Főkártyabirtokos nem kezdeményezheti. A Hitelkeret csökkentése, akár a Bank, akár
Főkártya-birtokos kezdeményezésére történt, automatikusan a készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozó mérték hitelkerettel arányos csökkentését vonja
maga után. Bank a készpénzfelvételi tranzakciókra irányadó mértéket csökkentés esetén sem állapíthatja meg a Kondíciós Listában rögzítettnél alacsonyabb
mértékben.

5. Hitelkeret túllépése*

Főkártya-birtokos és Társkártya-birtokos az alábbiakban meghatározott kivétellel a Bank által megállapított, a Hitelkártya-számlán rendelkezésre tartott
mindenkori Hitelkeret erejéig bonyolíthat vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókat.
A Bank jogosult engedélyezni, hogy Főkártya-birtokos és Társkártya-birtokos
az általa kezdeményezett
vásárlási, vagy készpénzfelvételi tranzakcióval – ide értve az adott tranzakcióhoz esetlegesen kapcsolódó kamatot, díjat vagy egyéb költséget is – túllépje a
rendelkezésére tartott mindenkori Hitelkeretet. Bank a Hitelkeret túllépésének
lehetőségét legfeljebb a Hitelkeret Kondíciós Listában meghatározott mértéke
erejéig biztosítja (maximum limit).
A Hitelkeret túllépés a maximum limiten belül a Kondíciós Listában meghatározott mérték erejéig díjmentes, ezt meghaladó Hitelkeret túllépés esetén
Főkártya-birtokos köteles minden egyes túllépést
eredményező tranzakció Hitelkártya-számlán történt elszámolásával egyidejűleg a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékű Hitelkeret-túllépési
díjat fizetni a Bank részére.
Amennyiben a Hitelkeret maximum limitet meghaladó túllépésére a Hitelkártyaszámlára terhelt kamatokkal, díjakkal és egyéb költségekkel kerül sor, a maximum limit túllépéséért a Bank Hitelkeret-túllépési díjat számít fel.
Főkártya-birtokos köteles a Hitelkeret túllépés teljes összegét az aktuális számlakivonat készítésének napjától a fizetési határidő lejártáig terjedő időszak alatt
a Minimum összeget meghaladóan megfizetni. Amennyiben Főkártya-birtokos
fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Bank a mindenkori
Kondíciós Listában meghatározott havi késedelmi díj felszámítására jogosult.
A Hitelkeretnek Kondíciós Listában meghatározott maximum limitet meghaladó
állandó, illetve rendszeres túllépését a Bank a Főkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatakor azt kedvezőtlenül befolyásoló tényezőként veszi figyelembe, amely alapján jogosult a Hitelkártya megújítását megtagadni, a Hitelkeret
csökkentését vagy a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezni.
* A Hitelkeret túllépésének jelen pontban szabályozott lehetőségét a Bank
jelenleg nem biztosítja, bevezetésének időpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeiről a Bank Főkártya-birtokost írásban tájékoztatja.

6. A Hitelkeretből felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatása*

Felek megállapodhatnak abban, hogy a Bank a Főkártya-birtokos kezdeményezésére
• a Hitelkártya-számláról a mindenkor rendelkezésre álló ki nem használt
Hitelkeret erejéig és annak terhére, de legfeljebb a Kondíciós Listában rögzített összeghatárig/mértékig meghatározott összeget átutaljon a Főkártyabirtokos által megadott bármely pénzintézetnél vezetett bankszámlára, és
az átutalt összeg visszafizetésének feltételeit a szerződésnek a Hitelkeretből
igénybe vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános rendelkezéseitől
eltérően állapítsa meg,
• a Hitelkeret terhére legfeljebb a Kondíciós Listában rögzített összeghatárig
végrehajtott vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció összegének visszafizetésére vonatkozó feltételeket a szerződésnek a Hitelkeretből igénybe
vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános rendelkezéseitől eltérően
állapítsa meg.
Az eltérő visszafizetési feltételekben történő megállapodás a szerződés módosításával történik a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint. A módosított feltételekről, így különösen de nem
kizárólagosan (i) az irányadó kamat mértékéről, (ii) az annuitás szabályai szerint
megállapított, havonta egyenlő összegű, az esedékes tőkés kamattartozást tartalmazó törlesztő részletek összegéről, számáról és esedékességének időpontjáról, (iii) az eltérő visszafizetési feltételek érvényességének időtartamáról, (iv) a
kapcsolódó költségekről, díjakról, valamint (v) a teljes hiteldíj mutató mértékéről
(THM) a Bank a Főkártya-birtokos részére egyedi értesítést küld.
* A Hitelkeretből felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatásának lehetőségét a Bank jelenleg nem biztosítja, bevezetésének időpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeiről a Bank Főkártya-birtokost
írásban tájékoztatja.
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Hitelkártya – szerződéskötésre vonatkozó ajánlat
7. A Hitelkártya és Hitelkeret igénylés Keretkiváltással hitelcél
esetében alkalmazandó keretkiváltásra vonatkozó rendelkezések

7.1. Az Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy a Kiváltandó Hitelkártyára vonatkozó szerződés megszűnik a jelen fejezetben meghatározott folyamat szerint,
legkésőbb a Bank által kibocsátott Hitelkártya aktiválásától számított 90 napon
belül. A Felek rögzítik, hogy megszűnés alatt azt értik, ha megszűnik a hitelkártya, mint készpénz-helyettesítő eszköz, megszűnik a hitelkeret és megszűnik a
hitelkártya számla, mely megszűnés a Központi Hitelinformációs Rendszerbe is
átadásra kerül, vagy erről szóló igazolás az Igénylő által személyesen vagy a
postai úton a Bank részére benyújtásra kerül.
A Felek megállapodnak és az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Kiváltandó
Hitelkártya megszűnésére a szerződésszegésre vonatkozó következmények
alkalmazás nélkül, a Bank által kibocsátott Hitelkártya aktiválásától számított
60 napon belül van lehetőség, ezt követően a szerződésszegésért a jelen fejezetben meghatározott következmények kerülnek alkalmazásra.
7.2. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Bank által kibocsátott Hitelkártya aktiválásakor, amennyiben fennáll az aktiválás időpontjában a Kiváltandó Hitelkártya
szerződés alapján tartozása (van kihasznált kerete), úgy köteles a hívásban az
Igénylőlapon meghatározott Kiváltandó Hitelkártya szerződés alapján fennálló
teljes tartozás megfizetéséhez szükséges összegre vonatkozó keretkiváltás
szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízást megadni. A Felek
rögzítik, hogy a tartozás átutalási megbízást kizárólag a Bank által kibocsátott
Hitelkártya aktiválásakor adhat meg az Igénylő. Az Igénylő tudomásul veszi,
hogy keretkiváltás szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízás
után a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott egyéb tranzakciótól eltérő
mértékű díj és a tranzakció napjától a Lakossági Kondíciós Listában meghatározott egyéb tranzakciótól eltérő mértékű ügyleti kamat kerül felszámításra.
Az Igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem állt fenn a Bank
által kibocsátott Hitelkártya aktiválásának időpontjában az Igénylőlapon meghatározott Kiváltandó Hitelkártya alapján tartozás (nem volt kihasznált keret), a
Kiváltandó Hitelkártya szerződés alapján fennálló tartozás megfizetéséhez eseti
átutalási megbízást adhat meg, melynek díja és kamatozása eltérő a tartozás
átutalási megbízás kondíciójától.
Az Igénylő felelős azért, hogy a keretkiváltás szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízás vagy az átutalási megbízás összege elegendő legyen
ahhoz, hogy a Kiváltandó Hitelkártya kerete teljes egészében feltöltésre kerüljön,
tekintettel arra, hogy sok esetben a hitelkártya megszüntetetés feltétele a
hitelkeret feltöltése.
Az Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy ha a keretkiváltás szolgáltatáshoz
kapcsolódó tartozás átutalási megbízás összege nem volt elegendő a Kiváltandó
Hitelkártya alapján fennálló teljes tartozás megfizetéséhez, az Igénylő az erről
való tudomás szerzést követően, a szükséges összeget haladéktalanul megfizeti
a Kiváltandó Hitelkártyát kibocsátó részére, annak érdekében, hogy a Kiváltandó
Hitelkártya szerződés megszűnjön.
7.3. Az Igénylő külön meghatalmazásban meghatalmazza a Bankot, hogy a
Kiváltandó Hitelkártya megszüntetése érdekében a Kiváltandó Hitelkártyát
kibocsátónál eljárjon, mely alapján a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy
a 8.2. pontban meghatározottakat követő (hitelkártya aktiválás és a keretkiváltás szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízást megadását)
5 munkanapon belül postai úton megküldi a Kiváltandó Hitelkártyát kibocsátó részére a Kiváltandó Hitelkártya megszüntetésére vonatkozó kérelmet. Az
Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.2. pontban meghatározott (hitelkártya aktiválás és a keretkiváltás szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás átutalási megbízás megadását) 5 munkanapot követően a Kiváltandó Hitelkártyát
kibocsátónál érdeklődik, hogy a megszűntetési kérelem megérkezett-e és valami
teendője van-e a megszüntetéssel kapcsolatban és amennyiben a Kiváltandó
Hitelkártyát kibocsátó nem fogadja el a meghatalmazással történő hitelkár-
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tya megszüntetést, az erről való tudomás szerződést követő 5 munkanapon
belül a Kiváltandó Hitelkártya megszüntetésére vonatkozó kérelmet benyújtja
a Kiváltandó Hitelkártyát kibocsátó részére. Az Igénylő kötelezettséget vállal
arra, hogy ha a Kiváltandó Hitelkártya kibocsátó által a Kiváltandó Hitelkártya
megszűnésére vonatkozó tájékoztatás vagy igazolás a részére kiállításra vagy
megküldésre kerül, azt a Bank részére haladéktalanul benyújtja.
7.4. Az Igénylő jelen szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Kiváltandó Hitelkártya megszűnését a Központi
Hitelinformációs Rendszerből (KHR)-ből történő adatkérések útján ellenőrizze,
amíg az Igénylő nem igazolta a Kiváltandó Hitelkártya szerződés megszűnését.
A Bank a KHR-ből adatokat a Bank által kibocsátott Hitelkártya aktiválásától
számított 15. naptól kezdődően kér le, a 15., 30., 45., 60, és a 90. napon, amennyiben ez a nap, nem banki munkanap, akkor az azt követő banki munkanapon.
Ha az adatkérés eredménye alapján a Kiváltandó Hitelkártyát nem tartalmazza
a KHR, mint élő szerződés, az Igénylő eleget tett a megszüntetési kötelezettségének.
Ha az adatkérés eredménye alapján a Bank nem tudja megállapítani, hogy a
Kiváltandó Hitelkártya szerződés megszűnt-e, mert az Igénylő az adatok láthatóságára vonatkozó hozzájárulását megtagadta,
a Bank ezt akként értékeli, hogy az Igénylő nem tett eleget a Kiváltandó
Hitelkártya megszűntetési kötelezettségének.
7.5. Felek megállapodnak abban, hogy ha a 15. napon történő adatkérés eredménye alapján a Bank azt állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya szerződés
nem szűnt meg, a Bank erről az Igénylőt telefonon vagy mailben tájékoztatja és
felszólítja, hogy tegyen eleget megszűntetési kötelezettségének.
7.6. Felek megállapodnak abban, hogy ha a 30. és a 45. napon történő adatkérés eredménye alapján a Bank azt állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya
szerződés nem szűnt meg, a Bank erről az Igénylőt tájékoztatja és felszólítja,
hogy tegyen eleget megszűntetési kötelezettségének.
7.7. Felek megállapodnak abban, hogy ha a 60. napon történő KHR adatkérés
eredménye alapján a Bank azt állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya
szerződés nem szűnt meg, mely alapján az Igénylő nem tett eleget a Kiváltandó
Hitelkártya megszűntetési kötelezettségének, a Bank a Bank által kibocsátott hitelkártyát blokkolt státuszba helyezi, mely azt jelenti, hogy az Igénylő
a Hitelkártyán nem tud tranzakciókat bonyolítani és a Bank a Hitelkártyán
nyilvántartott hitelkeret terhére adott tranzakciók teljesítését megtagadja. A
Bank a Hitelkártya blokkolását feloldja, ha az Igénylő a Kiváltandó Hitelkártya
megszűnéséről szóló igazolást a Bank részére benyújtja vagy a Bank a KHR
lekérdezés alapján az állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya megszűnt.
7.8. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Bank a 90. napi adatkérés eredménye alapján azt állapítja meg, hogy a Kiváltandó Hitelkártya szerződés nem
szűnt meg, mellyel az Igénylő súlyosan megszegte a Kiváltandó Hitelkártya
megszűntetési kötelezettségét a Bank a 90. napon a Lakossági Kondíciós Lista
szerinti szerződésszegési díjat számolja fel továbbá a 100. napig a megvizsgálja
az Igénylő hitelképességét. A Bank a hitelképességet az Igénylő által a jelen
szerződéskötésre vonatkozó ajánlattal benyújtott adatok, igazolások alapul
vételével vizsgálja meg. Amennyiben a vizsgálat alapján azt állapítja meg a Bank,
hogy a Kiváltandó Hitelkártya és a Bank által kibocsátott hitelkártya tartozással
az Igénylő nem hitelképes, mert nem felel meg a jövedelemarányos törlesztő
részletre vonatkozó szabályoknak, a Bank a jelen hitelkártya szerződést azonnali
hatállyal felmondja az Igénylő szerződésszegésére alapozva.
7.9. Felek megállapodnak abban, hogy ha jelen igénylőlapon és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban több hitelkártya kerül meghatározásra úgy, mint
Kiváltandó Hitelkártya, a megszűntetési kötelezettségnek akkor tesz eleget az
Igénylő, ha mindegyik Kiváltandó Hitelkártya megszűnik és a jelen fejezetben
meghatározott kötelezettségek mindegyik Kiváltandó Hitelkártyára értendőek
egyszerre.

Dátum:

Igénylő

Az igénylőlapot és szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részéről átvette:

év

hó

nap

Társkártya Igénylő

Értékesítési azonosító:

Név:
Aláírás:
Igénylést befogadó fiók kódja:
betűvel
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Hozzájáruló nyilatkozat
(a munkáltató és a Raiffeisen Bank közötti adategyeztetéshez)
*Csak alkalmazotti státusz esetén szükséges kitölteni
Alulírott
születési családi és utónév:
anyja születési neve:
születési hely és idő:
ezennel önkéntesen hozzájárulok ahhoz és egyúttal felhatalmazom a hiteligénylés során megnevezett Munkáltatómat, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. (Székhely: 1133
Budapest, Váci út 116-118., Adószám: 10188014-4-44) hitelügyintézőjével a hitelbírálathoz elengedhetetlenül szükséges adatokat a Bank által választott csatornán
(telefonon, faxon, e-mailben) megossza.
Jelen nyilatkozatommal továbbá, a hitel kérelmemhez kapcsolódó, engem érintő banktitoknak minősülő adataimmal kapcsolatban felmentem a Raiffeisen Bank
Zrt-t a banktitokhoz kapcsolódó titoktartási kötelezettsége alól és felhatalmazom, hogy a foglalkoztatásommal kapcsolatos adatok (ideértve a munkáltatói
igazolásban szereplőket is) ellenőrzéséhez szükséges mértékben Munkáltatómmal azt megossza.
Helység:
év

Dátum:

hó

nap

Ügyfél aláírása
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