Raiffeisen OneCard Hitelkártya igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
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Igénylési adatok
I. az igénylôlap kitöltésének célja
Igénylést befogadó fiók kódja betûvel:

számmal:

Hitelkártya igénylés meglévô hitelkerethez1

Call center azonosító:

Ügynök/Futár azonosító:

Meglévô fôkártyához társkártya igénylése

Értékesítô azonosító:

Hitelkártya és Hitelkeret igénylés:
2

Hitelkártya keretemelés:
Alulírott Igénylô kérem, hogy a Bank a OneCard Hitelkártya igénylésem jóváhagyása esetén a meglévô Sokoldalú OKOSkártyámat/Standard (Oxigén)/Gold (Oxigén) Hitelkártyámat a OneCard Hitelkártya aktiválásával egyidejûleg automatikusan, minden további
jognyilatkozatom nélkül szüntesse meg. Tudomásul veszem, hogy a megszüntetésrôl a Bank külön értesítést nem küld. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya a megszüntetést követôen Start OKOSkártyaként mûködik tovább.
2
Elegendô csak a VII. Társkártya igénylésére vonatkozó adatok ponttól kitölteni. A társkártya igénylésére a Bank és a Fôkártya-birtokos között létrejött hitelkártya szerzôdés hatálya alatt kerül sor, ennek megfelelôen a jelen társkártya igénylésre kizárólag az igénylés részét
képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.1; 2.3.1; 2.5; 4; és 5.5 pontjában foglaltak irányadóak azzal, hogy Társkártya Igénylô köteles a Bank és a Fôkártya-birtokos között létrejött hitelkártya szerzôdés 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 igénylô személyes adatai
dr.

Elônév:

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Családi név:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:
magyar

Állampolgárság:

Születési idô:

egyéb:

Születési ország1:

Születési hely :
1

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

Kártya formátumú vezetôi engedély2

Útlevél2

Személyi igazolvány2

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jele:

Tartózkodási engedély száma3:

1

Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni. 2 Új típusú személyi igazolványt, útlevelet, kártyaformátumú vezetôi engedélyt a Bank csak lakcímkártyával együtt fogad el. 3 Csak külföldi állampolgárok esetén kérjük kitölteni.

Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Állandó lakcím telefonszáma:
Mobiltelefon száma:

/

Telefonszám, amelyen napközben elérhetô:

/

Elôfizetéses

/

Feltöltôkártyás

E-mail cím:
Levelezési cím:

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Kijelentem, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján tényleges tulajdonosként a saját nevemben járok el.
Továbbá kijelentem, hogy – amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezem -– nem vagyok kiemelt közszereplô.
A fentiekrôl eltérôen kívánok nyilatkozni.

III. A KÁRTYA ADATAI
Kártyán feltüntetendô név (max. 25 karakter):
A kártyát
1

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:

Igénylô az igénylôlapon 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 lehetôség.

Igénylô 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.

Igényelt hitelkártya típusa:
OneCard Standard Hitelkártya

Igényelt hitelkeret összege2:

Hitelkeret legkisebb igényelhetô összege: 100 000 Ft.

OneCard Gold Hitelkártya

Igényelt hitelkeret összege2:

Hitelkeret legkisebb igényelhetô összege: 700 000 Ft.

Hitelkamat mértéke:
OneCard Standard Hitelkártya esetén 200 000 Ft alatti hitelkeret esetén: MNB jegybanki alapkamat + 25,14% kamatfelár
OneCard Standard Hitelkártya esetén 200 000 Ft vagy azt meghaladó hitelkeret esetén: MNB jegybanki alapkamat + 28,98% kamatfelár
OneCard Gold Hitelkártya esetén: MNB jegybanki alapkamat + 28,38% kamatfelár
Hitelkeretbôl történô készpénzfelvétel, eseti átutalás vagy eseti átvezetés esetén: MNB jegybanki alapkamat + 33,30% kamatfelár
Az MNB alapkamat mindenkori mértékét a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu/lakossagi-referenciakamat címen), és a bankfiókokban kifüggesztve közzéteszi.
2
Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult igénylését az igényelhetô legkisebb hitelkeret összeg figyelembevételével az igényelt hitelkeret összegétôl eltérô, azt meg nem haladó hitelkeret összegre elfogadni.
OneCard Gold Hitelkártya igénylés esetén, amennyiben a Bank által jóváhagyott hitelkeret összege az igényelhetô legkisebb összeget nem éri el, úgy a OneCard Standard Hitelkártyát
igényli
nem igényli
Meglévô Ügyfél esetén Raiffeisen bankszámla száma (lakossági Ügyfél – bármilyen típusú termékkel)
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Iv. kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatok
visszafizetési lehetÔségek
Átutalás vagy Raiffeisen bankfióki befizetés1

Minimum összeg átvezetési megbízás

Teljes keretfeltöltô szolgáltatás2

Terhelendô bankszámla tulajdonosának neve3:
Bankszámla száma (terhelendô HUF számla):

-

-

Megbízás hatálya: Elsô fizetési határidô utolsó napja:

.

. 1 0 ., majd minden aktuális hónapot követô visszafizetési határidô utolsó napja.

Utolsó fizetési határidô utolsó napja :

.

. 1 0 .

4

A megbízás teljesítése a Hitelkártya-számla javára történik.
Az átutalási megbízás megadásáról az Igénylônek külön kell rendelkeznie.
Amennyiben a terhelendô bankszámlán a teljes tartozás kiegyenlítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a megbízást a Minimum fizetendô összegre teljesíti. A szolgáltatás aktuális díját a mindenkor
hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. Alulírott Igénylô kijelentem, hogy a szolgáltatás díját megismertem és a jelen megbízást erre kifejezett tekintettel adtam meg.
3
Bármely magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámla megadható terhelendô számlaként. Nem Raiffeisen Banknál vezetett számla megadása esetén külön nyomtatvány is kitöltendô!
4
Amennyiben nem kerül kitöltésre, a megbízás visszavonásig szól.
1
2

raiffeisen direkt – telefonos ügyfélszolgálat igénylése
Raiffeisen Direkt igénylése
Raiffeisen Direkt szolgáltatás akkor igényelhetô, ha a Bank az Igénylôtôl mobiltelefonszámmal rendelkezik. A Raiffeisen Direkt szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéses feltételeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzata,
valamint a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.

raiffeisen direktnet – internet bank igénylése
A hitelkártya hozzárendelése DirektNet szolgáltatáshoz

Új DirektNet hozzáférés igénylése

A Raiffeisen DirektNet szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Igénylô Raiffeisen Direkt hozzáféréssel rendelkezzen. A DirektNet szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéses 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 igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó
ajánlat elválaszthatatlan részét képezi. Igénylô kijelenti, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyv hozzáférési helyére vonatkozóan (www.raiffeisen.hu) a Banktól pontos tájékoztatást kapott, annak tartalmát megismerte és
azt magára kötelezônek elfogadja. Igénylô tudomással bír arról, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyvet a Bank jogosult egyoldalúan módosítani.

számlakivonat kézbesítésének módja
Elektronikus úton Raiffeisen DirektNet-en1

Levelezési címre postai kiküldéssel

Az elektronikus kivonat igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél Raiffeisen DirektNet hozzáféréssel rendelkezzen, és kérje a hitelkártya hozzárendelését a DirektNet szolgáltatáshoz. Alulírott Igénylô kijelentem, hogy a jelen igénylés
részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések elektronikus kivonatra vonatkozó 2.7 pontjában foglaltakat megismertem, és azt magamra nézve kötelezônek elfogadom.
A számlakivonatot a Bank Ügyfél kérésére a bankfiókban is rendelkezésre bocsátja.
1

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 összegétôl (teljeskörû Kártyainfó szolgáltatás).
A teljeskörû Számlainfo szolgáltatás (minden hitelkártya-számlán történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylô önálló Mobil Banking adatlapon kezdeményezheti. Amennyiben Igénylô a Banknál már rendelkezik Mobil
Banking szerzôdéssel, és az ott megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás beállítását, úgy a meglévô szerzôdés kerül kiegészítésre a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörû Kártyainfó szolgáltatással.
A meglévô szerzôdésben szereplô telefonszámtól eltérô hívószám megadása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésnek minôsül. A meglévô Mobil Banking szerzôdésben szereplô telefonszám a jelen adatlap kitöltésével nem módosítható.
Amennyiben Igénylô a szolgáltatás igénylésekor nem rendelkezik a Banknál Mobil Banking szerzôdéssel, úgy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésének minôsül. 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. Igénylô kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre kifejezett tekintettel kerül sor.

1

utazási biztosítás igénylése
A kártyához utazási biztosítást igényelek1:

igen

nem

1

Az utazási biztosítás érvényességi ideje megegyezik a kártya érvényességi idejével. A OneCard Gold Hitelkártya éves díja tartalmazza az utazási biztosítást.

hitelfedezeti biztosítás igénylése
A hitelkártyához Hitelfedezeti Biztosítást igényelek és nyilatkozom, hogy
Életkorom 18 és 65 év közötti és NEM részesülök öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági/rehabilitációs ellátásban, továbbá kijelentem, hogy (i) egészséges vagyok (azaz: megállapított krónikus betegség
következtében nem állok tartós gyógyszeres kezelést igénylô rendszeres orvosi kezelés alatt); (ii) nem vagyok keresôképtelen állományban, (iii) az elmúlt 12 hónap során sem voltam több, mint 30 egymást
követô napon át keresôképtelen állományban(„Alap“ csomag)
Életkorom 65 év alatti és öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági/rehabilitációs ellátásban részesülök („Senior1“ csomag)
Életkorom 65 és 70 év közötti („Senior2” csomag)
Jelen igényléssel – amennyiben a hitelkártya szerzôdés létrejön és hatályba lép – csatlakozom a CARDIF Biztosító Zrt. és CARDIF Életbiztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításához a jelen igénylés részét
képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat II. Különös rendelkezések 7. pontjában meghatározott feltételek és nyilatkozatok elfogadása mellett.

v. marketing nyilatkozat
Alulírott Igénylô a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.4 pontjában rögzített adatkezeléshez:
hozzájárul:

valamennyi csatornán

levélben

telefonon

SMS-ben

e-mailen

Alulírott Igénylô a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.6 pontjában foglaltakhoz

nem járul hozzá.
hozzájárulok,
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Igénylô szignója

nem járulok hozzá.
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Vi . hitelkeret igénylésre vonatkozó adatok
az igénylô általános adatai
Családi állapota:

házas

élettárs

elvált

özvegy

egyedülálló

Legmagasabb iskolai végzettsége:

egyetem

fôiskola

egyéb felsôfokú

érettségi

Jelenleg Ön:

vállalkozó

nyugdíjas

egyéb:

középvezetô

egyéb szellemi alkalmazott

alkalmazott

Az Ön beosztása:

felsôvezetô

Munkaviszony típusa:

határozatlan idôre szóló

egyéb középfokú

fizikai alkalmazott

határozott idôre szóló – szerzôdés lejárata:

Mióta van bejelentve az állandó lakcímére?

év

hó

nap

alapfokú

Munkaviszony/vállalkozás kezdete:
év

Állandó lakhelyének:

hó

év

hó

nap

nap

tulajdonosa

résztulajdonosa

bérlôje

családtag

az igénylô jövedelmi adatai
Az Igénylô havi nettó jövedelme:

Ft

Cafeteria keret éves nettó összege:

Ft

Bónusz/jutalom éves nettó összege:

Ft

Ezennel kijelentem, hogy az igénylôlapon feltüntetett jövedelmi adatok a hitelvizsgálat keretében benyújtásra kerülô jövedelemigazolással alátámasztható, vagy bankszámlámra jövedelem címén érkezô
összeggel megegyezô, amely után az elôírt közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek.
Családi pótlék:

Ft

A munkabért terheli-e valamilyen rendszeres levonás?

Egyéb havi rendszeres jövedelem:
igen

Ft

nem

Ha igen, a levonás oka:

Összege:

Ft

Ha igen, a levonás oka:

Összege:

Ft

Keresôk száma a háztartásban:

fô

Eltartottak száma a háztartásban:

Igénylô házastársának/élettársának havi nettó jövedelme:

Ft

fô

Háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme:

Ft

más banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai vagy 3. személy fennálló tartozása, melynek rendszeres törlesztése
az ön bankszámlájáról történik
1.)

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:
2.)

jelzálog fedezetû

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:
3.)

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
autóhitel/lízing

Kölcsön lejárata:

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása

jelzálog fedezetû

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:

személyi kölcsön

Folyósító bank:

személyi kölcsön

autóhitel/lízing

Folyósító bank:

Kölcsön lejárata:

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása

jelzálog fedezetû

személyi kölcsön

autóhitel/lízing

év
év
Folyósító bank:

Kölcsön lejárata:

év

Raiffeisen

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:
Raiffeisen

Ft

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:
Raiffeisen

Ft

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:

Amennyiben van hitelkártyája, annak hitelkerete (több hitelkártya esetén azok hitelkereteinek összege):

Ft

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

Ft

Ft

az igénylô MUNKÁLTATÓJÁNAK/VÁLLALKOZÁSÁNAK adatai
Igénylô foglalkozása:
Munkáltató/vállalkozás neve:
Munkáltató/vállalkozás székhelye:

Munkáltató/vállalkozás telefonszáma:

Munkáltató/vállalkozás fô tevékenységi köre:

Ipar, feldolgozóipar

Mezôgazdaság

Pénzügyi, jogi tevékenység és kiegészítô szolgáltatásai, egyéb tanácsadói tevékenység
Munkáltatójánál az Ön munkaviszonyával kapcsolatban elérhetô illetékes neve:
Jelenleg felmondás alatt áll?

Igen

Építôipar

Kereskedelem, vendéglátás, távközlés, szállítmányozás, utaztatás

Egészségügy, oktatás, kormányzat, szociális ellátás, önkormányzat

Egyéb

Telefonszáma (mellék):

Nem

nyilatkozat a fizetésátutalásról
Fent nevezett munkavállaló ezennel felhatalmazom és kérem a Munkáltatómat, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-nek a Munkáltatómhoz intézett írásbeli megkeresésére az ott megjelölt lejárt és esedékes tartozásomnak megfelelô összeget a
hatályos jogszabályi korlátok figyelembevételével kölcsöntartozás törlesztése jogcímén a havi nettó munkabérembôl levonja, és a levonás összegét minden hónapban átutalja a Raiffeisen Bank Zrt. megkeresésében megjelölt bankszámlára
a Raiffeisen Bank Zrt. általi kérelem visszavonásáig. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomat a Raiffeisen Bank Zrt. valamennyi velem szemben szerzôdésbôl eredôen fennálló követelése érvényesítése során felhasználhatja.
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központi hitelinformációs rendszerre vonatkozó külön nyilatkozat
Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kijelenti, hogy a központi hitelinformációs rendszerrôl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „Törvény”) 9.§ (1) és (2) bekezdése szerinti
tájékoztatást megkapta, és ennek alapján – hivatkozva a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 3.1 pontjában foglaltakra is – ahhoz, hogy a Hitelkártya
szerzôdéssel kapcsolatosan a KHR részére a szerzôdés létrejöttét követôen 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 kezelô pénzügyi vállalkozás a szerzôdéses jogviszony megszûnését követôen legfeljebb 5 évig kezelje:
		

hozzájárul

nem járul hozzá

vii . társkártya igénylésére vonatkozó adatok
fÔkártya-birtokos adatai (csak önálló társkártya igénylés esetén kérjük kitölteni)
Fôkártya-birtokos neve:
Számlaszáma:

-

-

a társkártya birtokos személyes adatai
dr.

Elônév:

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Családi név:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:
magyar

Állampolgárság:

Születési idô:

egyéb:

Születési ország1:

Születési hely :
1

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

Személyi igazolvány2

Útlevél2

Lakcímkártya száma:

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:
Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni.

1

Állandó lakcím:

Kártya formátumú vezetôi engedély2

2

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

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Mobiltelefon száma:
Levelezési cím:

/

E-mail cím:
irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

viii . a társkártya adatai
Kártyán feltüntetendô név (max. 25 karakter):
A kártyát
1

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:

Igénylô az igénylôlapon 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 lehetôség.

Igénylô 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.

ix. 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 összegétôl (teljeskörû Kártyainfó szolgáltatás). A teljeskörű Számlainfo szolgáltatás
(minden hitelkártya-számlán történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylő önálló Mobil Banking adatlapon kezdeményezheti. Amennyiben Igénylô a Banknál már rendelkezik Mobil Banking szerzôdéssel, és az ott megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás
beállítását, úgy a meglévô szerzôdés kerül kiegészítésre a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörû Kártyainfó szolgáltatással. A meglévô szerzôdésben szereplô telefonszámtól eltérô hívószám megadása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésnek
minôsül. A meglévô Mobil Banking szerzôdésben szereplô telefonszám a jelen adatlap kitöltésével nem módosítható. Amennyiben Igénylô a szolgáltatás igénylésekor nem rendelkezik a Banknál Mobil Banking szerzôdéssel, úgy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Banking
szolgáltatás igénylésének minôsül. 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. Igénylô kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre kifejezett tekintettel kerül sor.
1

utazási biztosítás igénylése
A kártyához utazási biztosítást kérek1:
1

igen

nem

Az utazási biztosítás érvényességi ideje megegyezik a kártya érvényességi idejével. A OneCard Gold Hitelkártya éves díja tartalmazza az utazási biztosítást.

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

1054 Budapest, Akadémia u. 6.
01-10 - 041042
Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága
989/1997/F.
Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
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Igénylô szignója
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Hitelkártya – szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
Igénylô/Társkártya-Igénylô az igénylôlapon, és az alábbiakban meghatározott feltételekkel
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz a Banknak. Az ajánlat Bank általi elfogadása
esetén a felek között a jelen okiratban foglaltak szerint hitelkártya szerzôdés jön létre. A
hitelkártya szerzôdés vonatkozásában Igénylô a továbbiakban Fôkártya-birtokos, a Társkártya
igénylô Társkártya-birtokos.

Amennyiben a hitelkártya szerzôdés a felek között nem jön létre, Igénylô jogosult a Bank
elutasítását tartalmazó értesítés kézhezvételétôl számított 30 napon belül a Bank rendelkezésére bocsátott, Igénylô személyes adatait tartalmazó dokumentumok kiadását kérni, amely
kérés alapján a Bank az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja, ennek hiányában a határidô
eredménytelen elteltét követôen azokat megsemmisíti.

I. Általános rendelkezések
1. A szerzôdés hatályba lépése

2.2 Igénylô tudomással bír arról, hogy amennyiben a hitelkártya szolgáltatás nyújtására
vonatkozó jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat Bankhoz történô benyújtására a Bankkal szerzôdött hitelközvetítô közremûködésével kerül sor, az eljáró hitelközvetítô a
szerzôdéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései alapján nyilvántartja és kezeli.

1.2. Felek megállapodnak abban, Igénylô pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
szerzôdés létrejöttének feltétele, hogy (i) a Bank a hitelkártya igénylést – az általa kialakított
bírálati szempontok szerint lefolytatott hitelképesség vizsgálat alapján – az igénylôlapon és a
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített feltételeknek megfelelôen jóváhagyja, (ii) a
hitelkártya igénylés eltérô feltételekkel történô jóváhagyása esetén az Igénylô a Bank módosított ajánlatát írásban elfogadja. Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank a hitelképesség
vizsgálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank
döntését az Igénylô nem kifogásolhatja meg.
Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredménye azt indokolja, a Bank jogosult a
szerzôdéshez, annak biztosítékaként kezességet kérni.

2.3.1 Amennyiben Igénylô/Társkártya Igénylô a hitelkártyához utazási biztosítást is igényelt, a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy mind a Raiffeisen
Biztosításközvetítô Kft., mind a Bank a biztosítási szerzôdés megkötése során általa megadott
személyes és különleges adatait a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, a biztosítási szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges mértékben, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt, illetve annak
megszûnése esetén, a biztosítási szerzôdéssel összefüggô igény érvényesíthetôségéig – a
biztosítási termékre vonatkozó szerzôdésben foglaltak szerint – kezeli, és ezen adatait a
Bank és a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. szükség esetén egymásnak átadhatják, továbbá
tudomásul veszi azt is, hogy mind a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft., mind a Bank a RaiffeisenRBHU Holding GmbH (Bécs, Am Stadtpark 9.) részére a biztosítási ügylettel kapcsolatban
olyan összesített adatokat szolgáltathat, amelyekbôl személye, személyes és üzleti adatai
nem állapíthatóak meg.

1.1. Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank az igénylôlapon rögzített adatainak ellenôrzése,
a hitelkártya szolgáltatásnyújtás kockázatának felmérése végett az igénylés benyújtását követô
45 napon belül hitelképesség vizsgálatot végez.

1.3 Az igénylés igénylôlapon és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített feltételekkel történô jóváhagyásáról, így a szerzôdés létrejöttérôl a Bank írásban (a továbbiakban:
Értesítôlevél), postai úton értesíti Igénylôt, egyidejûleg a jóváhagyás tényérôl az Igénylô által
az igénylôlapon megadott telefonszámon, vagy sms üzenet formájában, vagy elektronikus
levélben tájékoztatást ad. Az Értesítôlevél tartalmazza a Bank által jóváhagyott Hitelkeret
összegét, az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM) értéket, a szerzôdés
létrejöttekor érvényes MNB alapkamat figyelembevételével meghatározott kamat mértékét,
továbbá az Igénylô által fizetendô teljes összeget.
Az Értesítôlevél a hitelkártya szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi.
1.4 A felek közötti határozatlan idejû szerzôdés a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat Bank általi elfogadásának napján jön létre, azonban csak a kártya Igénylô által
történô aktiválásával lép hatályba. Igénylô tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártya – ide
értve a társkártyát is – a szerzôdés létrejöttétôl számított 30 napon belül nem kerül aktiválásra,
a Bank a kártyát érvénytelenítheti. A fôkártya érvénytelenítésének idôpontjában a szerzôdés
hatályba lépés nélkül megszûnik, e tényrôl a Bank az Igénylôt írásban értesíti.
1.5 Amennyiben a Bank a hitelkártya igénylést a jelen igénylôlapon és szerzôdéskötésre
vonatkozó ajánlatban meghatározott feltételektôl eltérô feltételekkel hagyja jóvá, errôl az
Igénylôt az igénylôlapon megadott telefonszámon, a telefonos értesítés sikertelensége esetén
írásban értesíti. Amennyiben Igénylô a Bank által meghatározott eltérô feltételekkel is fenntartja
szerzôdéskötési szándékát, felek az igénylés benyújtását követô 45 napon belül jogosultak
a módosított feltételekkel szerzôdést kötni.
Igénylô tudomással bír arról, hogy a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
benyújtása és a szerzôdés létrejötte között eltelt idôtartam 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 elôzô évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítani.
Az MNB alapkamat változása, valamint a díjak fentiek szerinti módosítása nem minôsül az
igénylés jelen szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól eltérô feltételekkel történô
jóváhagyásának.
1.6 Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredményét a Bank nem minôsíti megfelelônek,
írásban tájékoztatja Igénylôt 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. Adatkezelés és általános nyilatkozatok

2.1. Igénylô és Társkártya Igénylô kijelenti, hogy az igénylôlapon rögzített adatait, valamint
az igénylés mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplô adatot önkéntesen
bocsátotta a Bank rendelkezésére és hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen adatait a hitelvizsgálat, hitelnyújtás és nyilvántartás céljából nyilvántartsa és kezelje. Az igénylés kötelezô
mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezik azok az igazolások, okiratok, melyeket
az Igénylô a hitelbírálat lefolytatása érdekében bocsátott a Bank rendelkezésére.
Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával felhatalmazza
a Bankot arra, hogy – amennyiben az a hitelbírálathoz szükséges – jövedelemigazolását a
Bank az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot az Igénylô
által csatolt jövedelemigazolás tartalmának és hitelességének ellenôrzése céljából.
Igénylô és Társkártya Igénylô büntetôjogi felelôssége 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, továbbá Igénylô
és Társkártya Igénylô hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott adatok és dokumentumok
hitelességét a Bank ellenôrizze. Igénylô és Társkártya Igénylô kijelenti, hogy az igénylôlapon
más személyek vonatkozásában megadott adatokkal kapcsolatban beszerezte az érintett
személyek hozzájárulását az adatszolgáltatáshoz, adatkezeléshez, és ezen más személyek
adatai és dokumentumai hitelességének Bank általi ellenôrzéséhez, valamint ahhoz, hogy a
Bank az igénylésen megjelölt közeli hozzátartozóval a megadott elérhetôségen keresztül a
kapcsolatot felvegye.
Igénylô és Társkártya Igénylô tudomással bír arról, hogy amennyiben a Bank az igénylést
jóváhagyja, az általa a Bankhoz benyújtott eredeti okiratokat, illetve okiratok hiteles másolatát
a Bank megôrzi, és a hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezeli.
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2.3.2. Amennyiben Igénylô a hitelkártyához Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítást is igényelt, a
jelen okirat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank, a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.
és alügynökei, továbbá a CARDIF Biztosító Magyarország Zrt., és a CARDIF Életbiztosító
Magyarország Zrt. (továbbiakban együtt: CARDIF Biztosítók) a Hitelkártya Hitelfedezeti biztosítási jogviszony létrehozatala során az általa az igénylôlapon megadott személyes és
különleges adatait a biztosítási jogviszony létrehozatalához, továbbá a biztosítási szolgáltatás
iránti igény elbírálásához és a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a
biztosítási jogviszony fennállása alatt, illetve a biztosítási jogviszony megszûnését követôen
a biztosítási jogviszonnyal összefüggô igény érvényesíthetôségéig kezeljék és ezen adatokat
szükség esetén egymásnak továbbítsák. Igénylô a jelen okirat aláírásával tudomásul veszi
továbbá, hogy a Bank, a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási alügynökei a biztosítási
jogviszonnyal kapcsolatban olyan összesített adatokat szolgáltathatnak a CARDIF Biztosítók
részére, amelyekbôl személye, személyes és üzleti adatai nem állapíthatóak meg.
2.4 Igénylô az igénylésben tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
igénylôlapon megadott adatai közül nevét, értesítési címét, mobiltelefon számát, e-mail címét
(i) a Bank a mindenkori Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások részére átadja, (ii) ezeket az adatokat a szerzôdés fennállása alatt, illetve a szerzôdés megszûnését követôen a
Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott idôtartamon belül a Bank és a Raiffeisen
Csoporthoz tartozó vállalkozások marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék, (iii) az adatokat
az igénylés elutasítása esetén is a Bank és a Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások az
elutasítástól számított 5 évig marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék. Igénylô a hozzájárulását írásban, azonosításra alkalmas adatainak megadásával a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest
1700 címre küldött levélben, vagy az info@raiffeisen.hu címre küldött elektronikus levélben,
valamint személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban bármikor, korlátozás és indoklás nélkül,
ingyenesen visszavonhatja és kezdeményezheti a Bank és/vagy a Raiffeisen Csoporthoz tartozó
vállalkozás(ok) által nyilvántartott elôbbi adatai törlését. Amennyiben a Bank már rendelkezik
az Igénylô által megadott érvényes marketing célú hozzájárulással, a Bank a korábban adott
nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.
2.5 Igénylô és Társkártya Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank tulajdonosa, a Raiffeisen
RBHU Holding GMBH, illetve az osztrák Raiffeisen Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások és leányvállalatok részére kockázatelemzés céljára, az igényléssel, illetve az igénylés
alapján megkötött szerzôdéssel kapcsolatos adatokat is tartalmazó – személyes adatnak nem
minôsülô – összevont adatokat szolgáltathat.
2.6 Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási alügynökei a Bank
és a CARDIF Biztosítók között létrejött csoportos biztosítási szerzôdés hitelkártya szerzôdés
fennállása alatt a hitelkártyához igényelhetô hitelfedezeti biztosításra vonatkozó ajánlattal
közvetlenül megkeresse, vagy személyes adatai közül nevét, értesítési és lakcímét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, telefonszámát és e-mail címét, kártya típusát, kártya számát,
kártyaigénylés dátumát, Hitelkeret összegét, fennálló hitelkártya-tartozás összegét átadja a
mindenkori hitelfedezeti védelem biztosítást nyújtó CARDIF Biztosítóknak, illetve a CARDIF
Biztosítókkal szerzôdéses kapcsolatban álló Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási
alügynökei részére a fenti ajánlattal való közvetlen megkeresés érdekében.
Igénylô jogosult hozzájárulását írásban, azonosításra alkalmas adatainak megadásával a
Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre küldött levélben, vagy az info@raiffeisen.hu címre
küldött elektronikus levélben, valamint személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban bármikor,
korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonni és kezdeményezni a Bank és/vagy a
hitelfedezeti biztosítást nyújtó biztosítóval szerzôdéses kapcsolatban álló biztosítási ügynök
által nyilvántartott elôbb felsorolt adatai törlését.
2.7 Igénylô tudomással bír arról, hogy a Hitelkártya-számláról készített papír alapú kivonat
lemondásának feltétele, hogy a Bank az Igénylôtôl érvényes e-mail címmel, és kifejezett
hozzájárulással rendelkezzen ahhoz, hogy a hitelkártya jogviszony fennállása alatt a megadott e-mail címre havi rendszerességgel értesítést küldjön a kivonat elkészültérôl, és Igénylô
fizetési kötelezettségének fennállásáról. Ennek hiányában a Bank az Igénylô részére továbbra
is papír alapon, postai úton küldi meg a Hitelkártya-számláról készült kivonatot, kivéve,
ha Igénylô a fiókban történô személyes átvételt választotta. Igénylô a Hitelkártya-számláról
készült kivonatot annak papír alapon történô rendelkezésre bocsátása esetén is megtekintheti
a DirektNeten keresztül.
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Igénylô az igénylésben tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a
Bank a jelen igénylés keretében megadott, és a bank rendszereiben rögzített e-mail címre a
hitelkártya jogviszony fennállása alatt a Hitelkártya-számla kivonat elkészültérôl, és a hitelkártya
használatból eredôen fennálló fizetési kötelezettségrôl havi rendszerességgel értesítést küldjön.
Igénylô kijelenti, hogy a Bank rendelkezésére bocsátott e-mail cím érvényes, a jelen nyilatkozat
megtételekor is használatában van.
Igénylô a jelen hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja írásban, azonosításra
alkalmas adatainak megadásával a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre küldött levélben,
azonosítást követôen a Raiffeisen Direkten keresztül, valamint személyesen bármelyik Raiffeisen
bankfiókban. Az Igénylô tudomással bír arról, hogy hozzájárulása visszavonását követôen a
Bank a Hitelkártya-számláról készült kivonatot papír alapon is a rendelkezésére bocsátja, amely
nem érinti a kivonat DirektNet-en keresztül történô elérését.
2.8. Igénylô felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben nem teljesíti a szerzôdésben
meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a Bank követelése érvényesítése érdekében munkáltatóját megkeresse, és információt kérjen Igénylô munkavállalói minôségének fennállásáról,
valamint tudomására hozza a késedelmes teljesítés tényét a tartozás összegszerû megjelölése
nélkül, egyidejûleg egyeztessen a bérletiltás lehetôségérôl.

3. Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás

Igénylô 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 szerzôdéses jogviszony megszûnését követô adatkezelés
A KHR-t kezelô 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
szerzôdés megszûnését követôen haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, kivéve ha
a szerzôdést kötô természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozást, hogy
az adatait a szerzôdéses jogviszony megszûnését követôen még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván.
Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési idô, 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 szerzôdés típusa és
azonosítója (száma); a szerzôdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idôpontja; ügyféli
minôség (adós,adóstárs); a szerzôdés összege, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a
szerzôdéses összeg törlesztô részletének összege és devizaneme.
A nyilatkozatot a szerzôdés érvényessége alatt a Banknál lehet megtenni, a szerzôdés
megszûnését követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni.
A nyilatkozat írásban bármikor – a szerzôdéses jogviszony fennállása alatt a Banknál, azt
követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül – visszavonható.
3.2 Igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a Hitelkeret felülvizsgálata során a Hitelkeret
további rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében – a
hitelkártya szerzôdés fennállása alatt bármikor – jogosult az Igénylôre vonatkozóan a KHR
hiteladós-, illetve a kiemelt kockázatúként kezelhetô kártya-, vagy csekkbirtokosokat tartalmazó nyilvántartásából információt kérni és amennyiben az Igénylô szerepel a KHR „negatív
lista” nyilvántartásában, abban az esetben a Bank jogosult a hitelkártya szerzôdést azonnali
hatállyal felmondani.

4. Nyilatkozat a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. adatkezelésérôl

4.1 Igénylô és Társkártya Igénylô a jelen okirat aláírásával hozzájárul, hogy az általa a
Bank rendelkezésére bocsátott személyes, illetve különleges adatait, a benyújtott, bemutatott
okmányokat, továbbá arcképét, illetve aláírását, valamint a Bank részére biztosítéki célból
felajánlott vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat és okmányokat a Bank a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a BM Közúti Közlekedési Nyilvántartás, a
Magyar Országos Közjegyzôi Kamara, illetôleg egyéb közhitelû irattárak nyilvántartásában,
adatbázisában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt., 1054 Budapest, Vadász u. 31. cg.szám:
01-01-041159 (továbbiakban: GIRO Zrt.) útján és közremûködésével ellenôrizze az igényelt
banki ügylet során és érdekében, a vonatkozó szerzôdéses jogviszony létesítésekor, annak
fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a szerzôdésbôl eredôen a Bankkal szemben az
Igénylônek tartozása áll fenn.
Igénylô és a Társkártya Igénylô hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdésben
említett, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(továbbiakban: Hpt.) szerint banktitoknak minôsülô és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) szerinti
személyes adatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenôrzés céljából
átadja és azokat a GIRO Zrt. feldolgozza.
4.2 A jelen jognyilatkozat mind a Bank, mind a GIRO Zrt. részére szóló, a Hpt. 161. §. (1)
bek. „a” pontja, valamint az Info tv 5. §. (1) bek. „a” és (2) bek. „a” pontja szerinti hozzájárulásnak minôsül.
A jelen nyilatkozat aláírásával az Igénylô és a Társkártya Igénylô a fenti személyes, illetve banktitoknak minôsülô adatainak a GIRO Zrt. részére történô átadásához, illetve ezen adatoknak a
GIRO Zrt. általi feldolgozásához, valamint a Bank általi ellenôrzéséhez kifejezetten hozzájárul.
4.3 Igénylô és a Társkártya Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fenti személyes, illetve banktitoknak minôsülô adatainak a GIRO Zrt. részére történô átadásával és az adatok feldolgozásával
kapcsolatosan a Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta.

5. Irányadó szabályok, jogviták, egyéb rendelkezések

5.1 A Hitelkártya egy olyan készpénz-helyettesítô fizetési eszköz, amelyre a szerzôdésben
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.
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5.2 A Bank és az Igénylô/Társkártya-Igénylô közötti hitelkártya szerzôdést annak létrejötte
esetén a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat, az Értesítôlevél, továbbá a
Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei bankkártyára és hitelkártyára vonatkozó
rendelkezései együttesen képezik.
5.3 A szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak továbbá a Bank Lakossági
Üzletszabályzata, a Lakossági Kondíciós Listája, a Polgári Törvénykönyv, és a pénzforgalomról
és bankhitelrôl szóló hatályos jogszabályok.
A szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos
Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata és Lakossági Kondíciós
Listája (a továbbiakban úgy is, mint Kondíciós Lista). Igénylô és Társkártya
Igénylô a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok és Kondíciós Lista hatályos szövegét és feltételeit a jelen igénylôlap és
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtását megelôzôen megismerte,
azt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezônek
fogadja el. A Bank a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
benyújtását megelôzôen Igénylôt tájékoztatta arról, hogy a hitelkártyához
kapcsolódóan a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint, az ott
közzétett kamat, díj, költség megfizetésére köteles. Igénylô kijelenti, hogy a
Kondíciós Listában szereplô feltételeket kifejezetten elfogadja.
5.4 Igénylô kijelenti és igazolja továbbá, hogy a Bank a jelen igénylés és szerzôdéskötésre
vonatkozó ajánlat benyújtását megelôzôen, kellô idôben tájékoztatta a szerzôdéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az Igénylônek átadott, a hitelkártyára vonatkozó adatokat
tartalmazó, az Igénylô aláírásával ellátott formanyomtatvány a szerzôdés 1. számú mellékletét képezi.
5.5 Amennyiben Igénylô/Társkártya-Igénylô biztosítást is igényelt, a jelen okirat aláírásával
kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeirôl az aláírást megelôzôen tájékozódott és azokat
elfogadja. Igénylô/Társkártya-Igénylô kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeire vonatkozó biztosítási feltételek egy példányát a Banktól átvette, az
azokban foglaltakat feltétlenül elfogadja és magára nézve kötelezô erejûnek
ismeri el. Az igényelt biztosításra vonatkozó biztosítási feltételek a biztosítási szerzôdés
részét képezik.
5.6 Igénylô/Társkártya-Igénylô tudomással bír arról, hogy a szerzôdés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett Pénzügyi
Békéltetô Testület eljárásának, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem
veti alá magát.
5.7. Amennyiben a szerzôdés 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 lehetô legjobban megfelel a
hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitûzésének
és tartalmának.
5.8 A szerzôdés fennállása alatt Fôkártya-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 törlesztô részletek összegét, a
törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tôke- és hitelkamat és
hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét.
5.9 A Bank a Fôkártya-birtokos hitelkeret összegének megemelésére vonatkozó kérelme
alapján hitelbírálatot végez, és annak eredményeként dönt a kérelem elfogadásáról vagy
elutasításáról. Fôkártya-birtokos hitelképességét a Bank díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen értékeli.

6. A szerzôdés módosítása

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

7. Az Igénylô és a Bank felmondási joga
7.1 A hitelkártya szerzôdés hatályba lépésének a napjától számított tizennégy napon belül
jogosult az Igénylô a szerzôdést díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidôben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Igénylô a felmondásra nyitva álló határidôben a Bank
Hitelcentrum Fôosztálya részére címzett felmondási nyilatkozatát postára adja vagy személyesen
átadja a Bank bármely bankfiókjában.
Igénylô a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követôen haladéktalanul, de legkésôbb
harminc napon belül köteles a felhasznált hitelkeret összegét és a szerzôdés hatályba lépésének
idôpontjától a visszafizetés idôpontjáig a szerzôdés alapján felszámítható kamatot a Bank
részére megfizetni. Az Igénylô felmondási jogának a gyakorlása a szerzôdéshez kapcsolódó
esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdést is megszünteti.
7.2 Igénylô 15 napos, a Bank kettô hónapos felmondási idô közbeiktatásával jogosult a
hitelkártya szerzôdést indokolás nélkül rendes felmondással felmondani. Igénylô a felmondásra
irányuló nyilatkozatát írásban vagy a Raiffeisen Direkten keresztül teheti meg.
A Bank jogosult a 15 napos felmondási idô alatt az Igénylô részére telefonon keresztül a
szerzôdés hatályban tartására irányuló ajánlatot tenni. Amennyiben Igénylô a Bank ajánlatát
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elfogadja, azzal a felmondásra irányuló nyilatkozatát visszavonja, és a szerzôdés változatlan feltételekkel továbbra is érvényben marad. A szerzôdés hatályban tartásáról a Bank az
Igénylôt írásban értesíti.
Amennyiben a szerzôdés hatályban tartására nem kerül sor, Igénylô a felmondási idô lejártával
köteles a kártya használatából eredôen fennálló összes tartozást a Bank részére megfizetni.
Igénylô köteles a felmondási idô lejártát követôen is a kártya használatából eredôen beérkezô
terheléseket a Bank részére megfizetni.
7.3 A szerzôdés megszûnése esetén a Bank a felszámított éves kártyadíjból, az esetlegesen
kapcsolódó utazási biztosítás díjából arányos visszatérítést teljesít.
7.4 A Bank nem jogosult a szerzôdést annak létrejöttét követôen felmondani arra hivatkozással, hogy a hitelképesség vizsgálata során az Igénylô/Társkártya-Igénylô által közölt adatok
hiányosak voltak.

II. Különös rendelkezések
1. A kártya típusának megváltoztatása

Felek megállapodnak abban, hogy Fôkártya-birtokos jogosult a hitelkártya szerzôdés hatálya
alatt, annak megfelelô módosítása mellett írásban a Bank által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon, vagy a Raiffeisen Direkten keresztül D-PIN kóddal történô azonosítást követôen kezdeményezni meglévô hitelkártyájának (fô-, és társkártya) cseréjét a mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghatározott másik típusú hitelkártyára, az ott rögzített feltételekkel.*
Amennyiben Fôkártya-birtokos fentiek szerinti kérelmét a Bank az általa lefolytatott bírálat
eredményeképpen jóváhagyja, úgy arról írásban értesíti Fôkártya-birtokost. 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 fizetendô
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 szerzôdés
rendelkezései megfelelôen irányadóak azzal, hogy a Felek közötti hitelkártya jogviszonyt az
igényelt új hitelkártya vonatkozásában a jelen szerzôdéses rendelkezések, az igénylésben,
valamint a Bank írásbeli értesítésében foglaltak együttesen képezik.
Az új típusú hitelkártya aktiválásával Fôkártya-birtokos ráutaló magatartással elfogadja a Bank
értesítésében foglalt feltételeket, amellyel a szerzôdés módosítása hatályba lép.
A meglévô hitelkártya cseréjének Bank általi jóváhagyása esetén az új hitelkártya Fôkártyabirtokos általi aktiválásával a korábbi hitelkártya használata – ide értve a társkártyát is – automatikusan, a Felek minden további jogcselekménye nélkül megszûnik, a lecserélt hitelkártyát az
új hitelkártya Fôkártya-birtokos általi aktiválásával egyidejûleg a Bank érvényteleníti. A korábbi
hitelkártya beállításai és az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások az új típusú hitelkártyához
(fô-, és társkártya) automatikusan beállításra kerülnek.
Amennyiben az új hitelkártya (fô-, és társkártya) aktiválására annak postára adásától vagy
fiókban történt átvételétôl számított 30 napon belül nem kerül sor, a Bank a kártyát érvényteleníti.
A fôkártya aktiválásának elmaradása esetén a szerzôdés a meglévô hitelkártya használata
mellett változatlan feltételekkel marad hatályban.
A meglévô hitelkártyának (fô-, és társkártya) másik típusú hitelkártyára történô cseréjére a
Bank is ajánlatot tehet a Fôkártya-birtokosnak. Fôkártya-birtokos a Bank ajánlatát írásban
vagy a Raiffeisen Direkten keresztül D-PIN kóddal történô azonosítást követôen fogadhatja el.
Amennyiben Fôkártya-birtokos elfogadó nyilatkozatot tesz, a felek közötti szerzôdésmódosítás
a fentiek szerint jön létre.
* A Bank a kártya típusának megváltoztatására vonatkozó igény jelzésére a megjelölteken
felül a késôbbiekben elektronikus úton is lehetôséget biztosíthat. A bevezetés idôpontjáról a
Bank hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit.

2. A hitelkamat felszámításának szabályai

Fôkártya-birtokos a Hitelkeret terhére folytatott tranzakciók után a mindenkori Kondíciós Listában
a vásárlási és készpénzfelvételi tranzakcióra eltérô 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 eltérôen az alábbiak szerint köteles.
Amennyiben Fôkártya-birtokos a vásárlási tranzakció útján igénybe vett összeget, valamint
a felszámításra kerülô díjakat és jutalékokat a számlakivonaton megjelölt fizetési határidôig
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 határidôig a vásárlási tranzakciók,
valamint a felszámított díjak, jutalékok összege nem vagy nem teljes mértékben kerül vis�szafizetésre, a Bank a vásárlási tranzakciók és a felszámított díjak, jutalékok összege után a
tranzakció értéknapjától, illetve a díj, jutalék Hitelkártya-számlára terhelésétôl 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 elôször a készpénzfelvétel, majd a
vásárlás kamatára történik.
Egyebekben az ügyleti kamatszámításra, és a felszámított díjakra, jutalékokra az Általános
Üzleti Feltételek vonatkozó rendelkezései megfelelôen irányadóak.

3. Csoportos beszedési megbízás teljesítése

Fôkártya-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 megfelelôen
irányadóak. A Bank a Hitelkártya-számlával szemben benyújtott csoportos beszedési megbí-
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zásokat 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 minôsül, a csoportos beszedési megbízás útján terhelésre került összegek utáni ügyleti kamatok számítására a
vásárlási tranzakciókra vonatkozó rendelkezések megfelelôen irányadóak.
Amennyiben a Bank a Hitelkártyát akár idôlegesen, akár véglegesen letiltja, a csoportos
beszedési megbízást nem teljesíti, tekintet nélkül arra, hogy a rendelkezésre álló felhasználható
Hitelkeret összege azt egyébként lehetôvé tenné.

4. Készpénzfelvételi limit

A Hitelkártya érvényességi idején belül Bank az Általános Üzleti Feltételek 1. rész XIX. fejezet
Szerzôdésmódosítás a felek közös megegyezésével alcímében szabályozottak szerint az
Általános Üzleti Feltételek 2. rész 11.6.3 pontjának megfelelôen, Fôkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatát követôen és annak eredményeképpen kezdeményezheti a Hitelkeret terhére
végrehajtható készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozóan Kondíciós Listában meghatározott
mérték emelését vagy a megemelt mérték késôbbi csökkentését.
A készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozó mérték módosítását Fôkártya-birtokos nem
kezdeményezheti. A Hitelkeret csökkentése, akár a Bank, akár Fôkártya-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*

Fôkártya-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 Fôkártya-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 lehetôségét 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 Fôkártya-birtokos köteles minden egyes túllépést eredményezô tranzakció Hitelkártya-számlán történt elszámolásával egyidejûleg a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékû Hitelkeret-túllépési díjat fizetni a Bank részére.
Amennyiben a Hitelkeret maximum limitet meghaladó túllépésére a Hitelkártya-számlára terhelt
kamatokkal, díjakkal és egyéb költségekkel kerül sor, a maximum limit túllépéséért a Bank
Hitelkeret-túllépési díjat számít fel.
Fôkártya-birtokos köteles a Hitelkeret túllépés teljes összegét az aktuális számlakivonat készítésének napjától a fizetési határidô lejártáig terjedô idôszak alatt a Minimum összeget meghaladóan megfizetni. Amennyiben Fôkártya-birtokos fizetési kötelezettségének határidôben
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 Fôkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatakor azt
kedvezôtlenül befolyásoló tényezôként veszi figyelembe, amely alapján jogosult a Hitelkártya
megújítását megtagadni, a Hitelkeret csökkentését vagy a szerzôdés azonnali hatályú felmondását kezdeményezni.
* A Hitelkeret túllépésének jelen pontban szabályozott lehetôségét a Bank jelenleg nem biztosítja, bevezetésének idôpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeirôl a Bank Fôkártya-birtokost
írásban tájékoztatja.

6. A Hitelkeretbôl felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatása*

Felek megállapodhatnak abban, hogy a Bank a Fôkártya-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 Fôkártya-birtokos által megadott bármely pénzintézetnél
vezetett bankszámlára, és az átutalt összeg visszafizetésének feltételeit a szerzôdésnek a
Hitelkeretbôl igénybe vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános rendelkezéseitôl
eltérôen állapítsa meg,
• a Hitelkeret terhére legfeljebb a Kondíciós Listában rögzített összeghatárig végrehajtott vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció összegének visszafizetésére vonatkozó feltételeket
a szerzôdésnek a Hitelkeretbôl igénybe vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános
rendelkezéseitôl eltérôen állapítsa meg.
Az eltérô visszafizetési feltételekben történô megállapodás a szerzôdés módosításával történik a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint. A
módosított feltételekrôl, így különösen de nem kizárólagosan (i) az irányadó kamat mértékérôl,
(ii) az annuitás szabályai szerint megállapított, havonta egyenlô összegû, az esedékes tôkeés kamattartozást tartalmazó törlesztô részletek összegérôl, számáról és esedékességének
idôpontjáról, (iii) az eltérô visszafizetési feltételek érvényességének idôtartamáról, (iv) a kapcsolódó költségekrôl, díjakról, valamint (v) a teljes hiteldíj mutató mértékérôl (THM) a Bank a
Fôkártya-birtokos részére egyedi értesítést küld.
* A Hitelkeretbôl felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatásának lehetôségét a
Bank jelenleg nem biztosítja, bevezetésének idôpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeirôl
a Bank Fôkártya-birtokost írásban tájékoztatja.

7. Raiffeisen Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás Csatlakozási nyilatkozat

7.1. Alulírott Igénylô jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.
által kibocsátott OneCard Hitelkártyákhoz kapcsolódó – alábbiakban megjelölt – csoportos
biztosítási szerzôdéshez (továbbiakban: Csoportos Biztosítási Szerzôdés vagy OneCard
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Hitelkártya – szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
Hitelkártya védelmi Biztosítás) Biztosítottként csatlakozni kívánok:
A CARDIF Biztosító Magyarország Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Magyarország Zrt. (továbbiakban együttesen: Biztosítók), valamint a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Szerzôdô),
között 2013. november 19-én létrejött 1/B/2013 Raiffeisen Bank és 1/É/2013 Raiffeisen
Bank számú, a Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó csoportos
biztosítási szerzôdés.
A Csoportos Biztosítási Szerzôdés közvetítése során a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. (1054
Budapest, Akadémia u.6., cg: 01-09-739190) a Biztosítók megbízásából, mint független
biztosításközvetítô (többes ügynök) jár el.
7.2. Alulírott, mint a fenti Csoportos Biztosítási Szerzôdés Biztosítottja jelen szerzôdés IV.
Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatok pontjában megadottakon felül a következô
nyilatkozatokat teszem.
7.2.1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítók a fenti személyes adataimat, valamint a
Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló OneCard Hitelkártya szerzôdésemmel kapcsolatos adatokat
(pl. számlaszám, ügyfélszám, fennálló tartozás) a rám vonatkozó biztosítás állományban
tartása céljából a Raiffeisen Bank Zrt.-tôl, vagy a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.-én vagy a
Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. bármely alügynökén keresztül (Biztosításközvetítôn keresztül)
beszerezzék és nyilvántartsák, és ebben a körben felhasználják, illetve a biztosítókról és
a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény 157.§ 1) és 5)-8) bekezdésében,
157/A §, 158. § valamint a 159.§1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében
az arra jogosultak számára továbbítsák.
7.2.2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítók a Csoportos Biztosítási Szerzôdésekbôl származó követelések megítélésével közvetlenül összefüggô, ahhoz elengedhetetlenül szükséges
adatokat – így az egészségi állapotommal, foglalkoztatásommal, munkanélküli ellátásommal
kapcsolatos adatokat – beszerezzék, nyilvántartsák, és ebben a körben felhasználják, illetve
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény 157.§ 1) és 6)-7)
bekezdésében, valamint a 159.§1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében az
arra jogosultak számára – továbbá a Biztosítók informatikai felügyeletét végzô GIE BNP
Paribas CARDIF nevû cég, amely megfelel a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl
szóló 2003. évi LX. tv. (a továbbiakban: biztosítási törvény) 76-77. §-a szerinti elôírásoknak
– továbbítsák.
Felmentem a titoktartás alól a Szerzôdôt és a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.-t, valamint a
Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. bármely alügynökét a 7.2.2. és a 7.2.3. pontokban foglalt
adatoknak a Biztosítók részére történô átadása vonatkozásában, egyúttal felmentem az
ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket (pl. háziorvos)
és szervezeteket (pl. társadalombiztosítási szerv) a titoktartási kötelezettségük alól és felhatalmazom ôket a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatok átadására az adatokat
kérô Biztosítók számára.
7.2.3. Tudomásul veszem, hogy a Biztosítók a személyes adatokat illetve az egészségi állapottal közvetlenül összefüggô, általuk kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején, valamint azon idôtartam alatt kezelhetik, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô. A Biztosítók kötelesek törölni minden olyan, ügyfeleikkel, volt
ügyfeleikkel, vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat, az egészségi
állapottal közvetlenül összefüggô adatokat, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél
megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve
amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
7.2.4. Visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a fent megjelölt Csoportos Biztosítási
Szerzôdésekbe, azok hatálya alatt szerzôdôként nem lépek be.

Helység:

7.2.5. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása elôtt a biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó Összefoglaló Terméktájékoztatót és a vonatkozó Általános és Különös Biztosítási
Feltételeket, valamint a Tájékoztatást a biztosítás közvetítôjérôl átvettem, az abban foglaltakat
elfogadom, a biztosításközvetítô alügynökeként eljáró Szerzôdôtôl megfelelô tájékoztatást
kaptam a Csoportos Biztosítási Szerzôdések jellemzôirôl, a Biztosítók fôbb adatairól, a
vonatkozó biztosítási feltételekrôl, így különösen a rám vonatkozó biztosítási csomagban
szereplô biztosítási kockázatokról, valamint a biztosítás havi díjáról.
7.2.6. Tudomásul veszem, és jelen okirat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítás
havi díját a Raiffeisen Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Kondíciós Listája tartalmazza.
Tudomással bírok arról, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító jogosult a
biztosítási díjat egyoldalúan módosítani. Tudomással bírok arról, hogy a Bank legalább
a díjemelés hatályba lépését megelôzôen, 30 naptári nappal korábban írásban értesíti a
díjemelés által érintett Biztosítottakat a díj módosulásáról.
Tisztában vagyok azzal, hogy ez a díjemelés nem minôsül Bank általi egyoldalú díjmódosításnak, mivel a biztosítási díjat a Biztosító állapítja meg.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a díjemelést nem fogadom el, jogosult vagyok a
rám vonatkozó biztosítási jogviszony Általános Biztosítási Feltételek 4. Pontjában foglaltak
szerint felmondására.
7.2.7. Felhatalmazom a Raiffeisen Bank Zrt.-t, hogy minden további hozzájárulásom nélkül
a biztosítás havi díjának megfelelô összeggel megterhelje a biztosítási fedezet alá vont
OneCard Hitelkártyához tartozó hitelkártya-számlámat a OneCard Hitelkártyaszámla számlakivonat készítésének napján. Amennyiben ez a nap nem banki munkanapra esik, abban
az esetben az azt megelôzô banki munkanapon.
7.2.8. Tudomásul veszem, hogyha a biztosítási díjfizetési kötelezettségemnek, annak
esedékességétôl számított 60 nap elteltével sem teszek eleget, úgy a Biztosítók kockázatviselése a 60. napon 24 órakor megszûnik.
7.2.9. Tudomásul veszem, hogy:
7.2.9.1. a Biztosítók kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete elôtt meglévô
betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a továbbiakban együttesen: meglévô betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre
abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévô betegségrôl tudomással
bírtam,
7.2.9.2. a munkanélküliségre vonatkozó biztosítás nem terjed ki – egyebek között –
a) a határozott tartamú munkaviszonyra;
b) a munkaerô-kölcsönzés céljából létrejött munkaviszonyra;
c) a kockázatviselés kezdetét megelôzôen megszûnt munkaviszony miatti munkanélküliségre;
továbbá
d) a munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett közös megegyezéssel történô
megszûnésére.
Alulírott kijelentem, hogy a jelen Csatlakozási Nyilatkozatban tett nyilatkozataim megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése esetén a Biztosítók
megtagadhatják a szolgáltatás nyújtását.
Igénylô/Társkártya Igénylô kijelenti, hogy a fentieket, valamint a jelen okiratban aláhúzással
jelölt, és a Bank által Igénylôvel/Társkártya Igénylôvel külön is ismertetett rendelkezéseket
átolvasta, megértette, azt magára nézve kötelezônek elfogadja, és a jelen igénylést és
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot jóváhagyólag aláírja.

Dátum:

év

Igénylô

hó

nap

Társkártya Igénylô

Elôttünk mint tanúk elôtt:
Tanú 1.: Név:

Tanú 2.: Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

Az igénylôlapot és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részérôl átvette:
Név:

Értékesítési azonosító:

Aláírás:

Tanúk alkalmazására csak akkor van szükség, ha
– Igénylô a hitelkártyához kapcsolódóan Hitelfedezeti Biztosítást is igényel vagy
– Igénylô/Társkártya-Igénylô hozzájárul adatainak harmadik személy részére történô átadásához egy késôbbi megkeresés érdekében.
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Raiffeisen OneCard Hitelkártya igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
BANK TÖLTI KI!

-

Source code:

Igénylési adatok
I. az igénylôlap kitöltésének célja
Igénylést befogadó fiók kódja betûvel:

számmal:

Hitelkártya igénylés meglévô hitelkerethez1

Call center azonosító:

Ügynök/Futár azonosító:

Meglévô fôkártyához társkártya igénylése

Értékesítô azonosító:

Hitelkártya és Hitelkeret igénylés:
2

Hitelkártya keretemelés:
Alulírott Igénylô kérem, hogy a Bank a OneCard Hitelkártya igénylésem jóváhagyása esetén a meglévô Sokoldalú OKOSkártyámat/Standard (Oxigén)/Gold (Oxigén) Hitelkártyámat a OneCard Hitelkártya aktiválásával egyidejûleg automatikusan, minden további
jognyilatkozatom nélkül szüntesse meg. Tudomásul veszem, hogy a megszüntetésrôl a Bank külön értesítést nem küld. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya a megszüntetést követôen Start OKOSkártyaként mûködik tovább.
2
Elegendô csak a VII. Társkártya igénylésére vonatkozó adatok ponttól kitölteni. A társkártya igénylésére a Bank és a Fôkártya-birtokos között létrejött hitelkártya szerzôdés hatálya alatt kerül sor, ennek megfelelôen a jelen társkártya igénylésre kizárólag az igénylés részét
képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.1; 2.3.1; 2.5; 4; és 5.5 pontjában foglaltak irányadóak azzal, hogy Társkártya Igénylô köteles a Bank és a Fôkártya-birtokos között létrejött hitelkártya szerzôdés 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 igénylô személyes adatai
dr.

Elônév:

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Családi név:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:
magyar

Állampolgárság:

Születési idô:

egyéb:

Születési ország1:

Születési hely :
1

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

Kártya formátumú vezetôi engedély2

Útlevél2

Személyi igazolvány2

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jele:

Tartózkodási engedély száma3:

1

Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni. 2 Új típusú személyi igazolványt, útlevelet, kártyaformátumú vezetôi engedélyt a Bank csak lakcímkártyával együtt fogad el. 3 Csak külföldi állampolgárok esetén kérjük kitölteni.

Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Állandó lakcím telefonszáma:
Mobiltelefon száma:

/

Telefonszám, amelyen napközben elérhetô:

/

Elôfizetéses

/

Feltöltôkártyás

E-mail cím:
Levelezési cím:

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Kijelentem, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján tényleges tulajdonosként a saját nevemben járok el.
Továbbá kijelentem, hogy – amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezem -– nem vagyok kiemelt közszereplô.
A fentiekrôl eltérôen kívánok nyilatkozni.

III. A KÁRTYA ADATAI
Kártyán feltüntetendô név (max. 25 karakter):
A kártyát
1

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:

Igénylô az igénylôlapon 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 lehetôség.

Igénylô 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.

Igényelt hitelkártya típusa:
OneCard Standard Hitelkártya

Igényelt hitelkeret összege2:

Hitelkeret legkisebb igényelhetô összege: 100 000 Ft.

OneCard Gold Hitelkártya

Igényelt hitelkeret összege2:

Hitelkeret legkisebb igényelhetô összege: 700 000 Ft.

Hitelkamat mértéke:
OneCard Standard Hitelkártya esetén 200 000 Ft alatti hitelkeret esetén: MNB jegybanki alapkamat + 25,14% kamatfelár
OneCard Standard Hitelkártya esetén 200 000 Ft vagy azt meghaladó hitelkeret esetén: MNB jegybanki alapkamat + 28,98% kamatfelár
OneCard Gold Hitelkártya esetén: MNB jegybanki alapkamat + 28,38% kamatfelár
Hitelkeretbôl történô készpénzfelvétel, eseti átutalás vagy eseti átvezetés esetén: MNB jegybanki alapkamat + 33,30% kamatfelár
Az MNB alapkamat mindenkori mértékét a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu/lakossagi-referenciakamat címen), és a bankfiókokban kifüggesztve közzéteszi.
2
Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult igénylését az igényelhetô legkisebb hitelkeret összeg figyelembevételével az igényelt hitelkeret összegétôl eltérô, azt meg nem haladó hitelkeret összegre elfogadni.
OneCard Gold Hitelkártya igénylés esetén, amennyiben a Bank által jóváhagyott hitelkeret összege az igényelhetô legkisebb összeget nem éri el, úgy a OneCard Standard Hitelkártyát
igényli
nem igényli
Meglévô Ügyfél esetén Raiffeisen bankszámla száma (lakossági Ügyfél – bármilyen típusú termékkel)
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Iv. kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatok
visszafizetési lehetÔségek
Átutalás vagy Raiffeisen bankfióki befizetés1

Minimum összeg átvezetési megbízás

Teljes keretfeltöltô szolgáltatás2

Terhelendô bankszámla tulajdonosának neve3:
Bankszámla száma (terhelendô HUF számla):

-

-

Megbízás hatálya: Elsô fizetési határidô utolsó napja:

.

. 1 0 ., majd minden aktuális hónapot követô visszafizetési határidô utolsó napja.

Utolsó fizetési határidô utolsó napja :

.

. 1 0 .

4

A megbízás teljesítése a Hitelkártya-számla javára történik.
Az átutalási megbízás megadásáról az Igénylônek külön kell rendelkeznie.
Amennyiben a terhelendô bankszámlán a teljes tartozás kiegyenlítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a megbízást a Minimum fizetendô összegre teljesíti. A szolgáltatás aktuális díját a mindenkor
hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. Alulírott Igénylô kijelentem, hogy a szolgáltatás díját megismertem és a jelen megbízást erre kifejezett tekintettel adtam meg.
3
Bármely magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámla megadható terhelendô számlaként. Nem Raiffeisen Banknál vezetett számla megadása esetén külön nyomtatvány is kitöltendô!
4
Amennyiben nem kerül kitöltésre, a megbízás visszavonásig szól.
1
2

raiffeisen direkt – telefonos ügyfélszolgálat igénylése
Raiffeisen Direkt igénylése
Raiffeisen Direkt szolgáltatás akkor igényelhetô, ha a Bank az Igénylôtôl mobiltelefonszámmal rendelkezik. A Raiffeisen Direkt szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéses feltételeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzata,
valamint a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.

raiffeisen direktnet – internet bank igénylése
A hitelkártya hozzárendelése DirektNet szolgáltatáshoz

Új DirektNet hozzáférés igénylése

A Raiffeisen DirektNet szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Igénylô Raiffeisen Direkt hozzáféréssel rendelkezzen. A DirektNet szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéses 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 igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó
ajánlat elválaszthatatlan részét képezi. Igénylô kijelenti, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyv hozzáférési helyére vonatkozóan (www.raiffeisen.hu) a Banktól pontos tájékoztatást kapott, annak tartalmát megismerte és
azt magára kötelezônek elfogadja. Igénylô tudomással bír arról, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyvet a Bank jogosult egyoldalúan módosítani.

számlakivonat kézbesítésének módja
Elektronikus úton Raiffeisen DirektNet-en1

Levelezési címre postai kiküldéssel

Az elektronikus kivonat igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél Raiffeisen DirektNet hozzáféréssel rendelkezzen, és kérje a hitelkártya hozzárendelését a DirektNet szolgáltatáshoz. Alulírott Igénylô kijelentem, hogy a jelen igénylés
részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések elektronikus kivonatra vonatkozó 2.7 pontjában foglaltakat megismertem, és azt magamra nézve kötelezônek elfogadom.
A számlakivonatot a Bank Ügyfél kérésére a bankfiókban is rendelkezésre bocsátja.
1

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 összegétôl (teljeskörû Kártyainfó szolgáltatás).
A teljeskörû Számlainfo szolgáltatás (minden hitelkártya-számlán történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylô önálló Mobil Banking adatlapon kezdeményezheti. Amennyiben Igénylô a Banknál már rendelkezik Mobil
Banking szerzôdéssel, és az ott megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás beállítását, úgy a meglévô szerzôdés kerül kiegészítésre a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörû Kártyainfó szolgáltatással.
A meglévô szerzôdésben szereplô telefonszámtól eltérô hívószám megadása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésnek minôsül. A meglévô Mobil Banking szerzôdésben szereplô telefonszám a jelen adatlap kitöltésével nem módosítható.
Amennyiben Igénylô a szolgáltatás igénylésekor nem rendelkezik a Banknál Mobil Banking szerzôdéssel, úgy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésének minôsül. 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. Igénylô kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre kifejezett tekintettel kerül sor.

1

utazási biztosítás igénylése
A kártyához utazási biztosítást igényelek1:

igen

nem

1

Az utazási biztosítás érvényességi ideje megegyezik a kártya érvényességi idejével. A OneCard Gold Hitelkártya éves díja tartalmazza az utazási biztosítást.

hitelfedezeti biztosítás igénylése
A hitelkártyához Hitelfedezeti Biztosítást igényelek és nyilatkozom, hogy
Életkorom 18 és 65 év közötti és NEM részesülök öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági/rehabilitációs ellátásban, továbbá kijelentem, hogy (i) egészséges vagyok (azaz: megállapított krónikus betegség
következtében nem állok tartós gyógyszeres kezelést igénylô rendszeres orvosi kezelés alatt); (ii) nem vagyok keresôképtelen állományban, (iii) az elmúlt 12 hónap során sem voltam több, mint 30 egymást
követô napon át keresôképtelen állományban(„Alap“ csomag)
Életkorom 65 év alatti és öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági/rehabilitációs ellátásban részesülök („Senior1“ csomag)
Életkorom 65 és 70 év közötti („Senior2” csomag)
Jelen igényléssel – amennyiben a hitelkártya szerzôdés létrejön és hatályba lép – csatlakozom a CARDIF Biztosító Zrt. és CARDIF Életbiztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításához a jelen igénylés részét
képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat II. Különös rendelkezések 7. pontjában meghatározott feltételek és nyilatkozatok elfogadása mellett.

v. marketing nyilatkozat
Alulírott Igénylô a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.4 pontjában rögzített adatkezeléshez:
hozzájárul:

valamennyi csatornán

levélben

telefonon

SMS-ben

e-mailen

Alulírott Igénylô a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.6 pontjában foglaltakhoz

nem járul hozzá.
hozzájárulok,
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Vi . hitelkeret igénylésre vonatkozó adatok
az igénylô általános adatai
Családi állapota:

házas

élettárs

elvált

özvegy

egyedülálló

Legmagasabb iskolai végzettsége:

egyetem

fôiskola

egyéb felsôfokú

érettségi

Jelenleg Ön:

vállalkozó

nyugdíjas

egyéb:

középvezetô

egyéb szellemi alkalmazott

alkalmazott

Az Ön beosztása:

felsôvezetô

Munkaviszony típusa:

határozatlan idôre szóló

egyéb középfokú

fizikai alkalmazott

határozott idôre szóló – szerzôdés lejárata:

Mióta van bejelentve az állandó lakcímére?

év

hó

nap

alapfokú

Munkaviszony/vállalkozás kezdete:
év

Állandó lakhelyének:

hó

év

hó

nap

nap

tulajdonosa

résztulajdonosa

bérlôje

családtag

az igénylô jövedelmi adatai
Az Igénylô havi nettó jövedelme:

Ft

Cafeteria keret éves nettó összege:

Ft

Bónusz/jutalom éves nettó összege:

Ft

Ezennel kijelentem, hogy az igénylôlapon feltüntetett jövedelmi adatok a hitelvizsgálat keretében benyújtásra kerülô jövedelemigazolással alátámasztható, vagy bankszámlámra jövedelem címén érkezô
összeggel megegyezô, amely után az elôírt közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek.
Családi pótlék:

Ft

A munkabért terheli-e valamilyen rendszeres levonás?

Egyéb havi rendszeres jövedelem:
igen

Ft

nem

Ha igen, a levonás oka:

Összege:

Ft

Ha igen, a levonás oka:

Összege:

Ft

Keresôk száma a háztartásban:

fô

Eltartottak száma a háztartásban:

Igénylô házastársának/élettársának havi nettó jövedelme:

Ft

fô

Háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme:

Ft

más banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai vagy 3. személy fennálló tartozása, melynek rendszeres törlesztése
az ön bankszámlájáról történik
1.)

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:
2.)

jelzálog fedezetû

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:
3.)

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
autóhitel/lízing

Kölcsön lejárata:

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása

jelzálog fedezetû

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:

személyi kölcsön

Folyósító bank:

személyi kölcsön

autóhitel/lízing

Folyósító bank:

Kölcsön lejárata:

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása

jelzálog fedezetû

személyi kölcsön

autóhitel/lízing

év
év
Folyósító bank:

Kölcsön lejárata:

év

Raiffeisen

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:
Raiffeisen

Ft

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:
Raiffeisen

Ft

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:

Amennyiben van hitelkártyája, annak hitelkerete (több hitelkártya esetén azok hitelkereteinek összege):

Ft

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

Ft

Ft

az igénylô MUNKÁLTATÓJÁNAK/VÁLLALKOZÁSÁNAK adatai
Igénylô foglalkozása:
Munkáltató/vállalkozás neve:
Munkáltató/vállalkozás székhelye:

Munkáltató/vállalkozás telefonszáma:

Munkáltató/vállalkozás fô tevékenységi köre:

Ipar, feldolgozóipar

Mezôgazdaság

Pénzügyi, jogi tevékenység és kiegészítô szolgáltatásai, egyéb tanácsadói tevékenység
Munkáltatójánál az Ön munkaviszonyával kapcsolatban elérhetô illetékes neve:
Jelenleg felmondás alatt áll?

Igen

Építôipar

Kereskedelem, vendéglátás, távközlés, szállítmányozás, utaztatás

Egészségügy, oktatás, kormányzat, szociális ellátás, önkormányzat

Egyéb

Telefonszáma (mellék):

Nem

nyilatkozat a fizetésátutalásról
Fent nevezett munkavállaló ezennel felhatalmazom és kérem a Munkáltatómat, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-nek a Munkáltatómhoz intézett írásbeli megkeresésére az ott megjelölt lejárt és esedékes tartozásomnak megfelelô összeget a
hatályos jogszabályi korlátok figyelembevételével kölcsöntartozás törlesztése jogcímén a havi nettó munkabérembôl levonja, és a levonás összegét minden hónapban átutalja a Raiffeisen Bank Zrt. megkeresésében megjelölt bankszámlára
a Raiffeisen Bank Zrt. általi kérelem visszavonásáig. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomat a Raiffeisen Bank Zrt. valamennyi velem szemben szerzôdésbôl eredôen fennálló követelése érvényesítése során felhasználhatja.
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központi hitelinformációs rendszerre vonatkozó külön nyilatkozat
Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kijelenti, hogy a központi hitelinformációs rendszerrôl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „Törvény”) 9.§ (1) és (2) bekezdése szerinti
tájékoztatást megkapta, és ennek alapján – hivatkozva a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 3.1 pontjában foglaltakra is – ahhoz, hogy a Hitelkártya
szerzôdéssel kapcsolatosan a KHR részére a szerzôdés létrejöttét követôen 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 kezelô pénzügyi vállalkozás a szerzôdéses jogviszony megszûnését követôen legfeljebb 5 évig kezelje:
		

hozzájárul

nem járul hozzá

vii . társkártya igénylésére vonatkozó adatok
fÔkártya-birtokos adatai (csak önálló társkártya igénylés esetén kérjük kitölteni)
Fôkártya-birtokos neve:
Számlaszáma:

-

-

a társkártya birtokos személyes adatai
dr.

Elônév:

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Családi név:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:
magyar

Állampolgárság:

Születési idô:

egyéb:

Születési ország1:

Születési hely :
1

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

Személyi igazolvány2

Útlevél2

Lakcímkártya száma:

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:
Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni.

1

Állandó lakcím:

Kártya formátumú vezetôi engedély2

2

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

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Mobiltelefon száma:
Levelezési cím:

/

E-mail cím:
irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

viii . a társkártya adatai
Kártyán feltüntetendô név (max. 25 karakter):
A kártyát
1

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:

Igénylô az igénylôlapon 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 lehetôség.

Igénylô 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.

ix. 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 összegétôl (teljeskörû Kártyainfó szolgáltatás). A teljeskörű Számlainfo szolgáltatás
(minden hitelkártya-számlán történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylő önálló Mobil Banking adatlapon kezdeményezheti. Amennyiben Igénylô a Banknál már rendelkezik Mobil Banking szerzôdéssel, és az ott megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás
beállítását, úgy a meglévô szerzôdés kerül kiegészítésre a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörû Kártyainfó szolgáltatással. A meglévô szerzôdésben szereplô telefonszámtól eltérô hívószám megadása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésnek
minôsül. A meglévô Mobil Banking szerzôdésben szereplô telefonszám a jelen adatlap kitöltésével nem módosítható. Amennyiben Igénylô a szolgáltatás igénylésekor nem rendelkezik a Banknál Mobil Banking szerzôdéssel, úgy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Banking
szolgáltatás igénylésének minôsül. 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. Igénylô kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre kifejezett tekintettel kerül sor.
1

utazási biztosítás igénylése
A kártyához utazási biztosítást kérek1:
1

igen

nem

Az utazási biztosítás érvényességi ideje megegyezik a kártya érvényességi idejével. A OneCard Gold Hitelkártya éves díja tartalmazza az utazási biztosítást.

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

1054 Budapest, Akadémia u. 6.
01-10 - 041042
Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága
989/1997/F.
Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
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Hitelkártya – szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
Igénylô/Társkártya-Igénylô az igénylôlapon, és az alábbiakban meghatározott feltételekkel
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz a Banknak. Az ajánlat Bank általi elfogadása
esetén a felek között a jelen okiratban foglaltak szerint hitelkártya szerzôdés jön létre. A
hitelkártya szerzôdés vonatkozásában Igénylô a továbbiakban Fôkártya-birtokos, a Társkártya
igénylô Társkártya-birtokos.

Amennyiben a hitelkártya szerzôdés a felek között nem jön létre, Igénylô jogosult a Bank
elutasítását tartalmazó értesítés kézhezvételétôl számított 30 napon belül a Bank rendelkezésére bocsátott, Igénylô személyes adatait tartalmazó dokumentumok kiadását kérni, amely
kérés alapján a Bank az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja, ennek hiányában a határidô
eredménytelen elteltét követôen azokat megsemmisíti.

I. Általános rendelkezések
1. A szerzôdés hatályba lépése

2.2 Igénylô tudomással bír arról, hogy amennyiben a hitelkártya szolgáltatás nyújtására
vonatkozó jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat Bankhoz történô benyújtására a Bankkal szerzôdött hitelközvetítô közremûködésével kerül sor, az eljáró hitelközvetítô a
szerzôdéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései alapján nyilvántartja és kezeli.

1.2. Felek megállapodnak abban, Igénylô pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
szerzôdés létrejöttének feltétele, hogy (i) a Bank a hitelkártya igénylést – az általa kialakított
bírálati szempontok szerint lefolytatott hitelképesség vizsgálat alapján – az igénylôlapon és a
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített feltételeknek megfelelôen jóváhagyja, (ii) a
hitelkártya igénylés eltérô feltételekkel történô jóváhagyása esetén az Igénylô a Bank módosított ajánlatát írásban elfogadja. Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank a hitelképesség
vizsgálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank
döntését az Igénylô nem kifogásolhatja meg.
Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredménye azt indokolja, a Bank jogosult a
szerzôdéshez, annak biztosítékaként kezességet kérni.

2.3.1 Amennyiben Igénylô/Társkártya Igénylô a hitelkártyához utazási biztosítást is igényelt, a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy mind a Raiffeisen
Biztosításközvetítô Kft., mind a Bank a biztosítási szerzôdés megkötése során általa megadott
személyes és különleges adatait a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, a biztosítási szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges mértékben, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt, illetve annak
megszûnése esetén, a biztosítási szerzôdéssel összefüggô igény érvényesíthetôségéig – a
biztosítási termékre vonatkozó szerzôdésben foglaltak szerint – kezeli, és ezen adatait a
Bank és a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. szükség esetén egymásnak átadhatják, továbbá
tudomásul veszi azt is, hogy mind a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft., mind a Bank a RaiffeisenRBHU Holding GmbH (Bécs, Am Stadtpark 9.) részére a biztosítási ügylettel kapcsolatban
olyan összesített adatokat szolgáltathat, amelyekbôl személye, személyes és üzleti adatai
nem állapíthatóak meg.

1.1. Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank az igénylôlapon rögzített adatainak ellenôrzése,
a hitelkártya szolgáltatásnyújtás kockázatának felmérése végett az igénylés benyújtását követô
45 napon belül hitelképesség vizsgálatot végez.

1.3 Az igénylés igénylôlapon és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített feltételekkel történô jóváhagyásáról, így a szerzôdés létrejöttérôl a Bank írásban (a továbbiakban:
Értesítôlevél), postai úton értesíti Igénylôt, egyidejûleg a jóváhagyás tényérôl az Igénylô által
az igénylôlapon megadott telefonszámon, vagy sms üzenet formájában, vagy elektronikus
levélben tájékoztatást ad. Az Értesítôlevél tartalmazza a Bank által jóváhagyott Hitelkeret
összegét, az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM) értéket, a szerzôdés
létrejöttekor érvényes MNB alapkamat figyelembevételével meghatározott kamat mértékét,
továbbá az Igénylô által fizetendô teljes összeget.
Az Értesítôlevél a hitelkártya szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi.
1.4 A felek közötti határozatlan idejû szerzôdés a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat Bank általi elfogadásának napján jön létre, azonban csak a kártya Igénylô által
történô aktiválásával lép hatályba. Igénylô tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártya – ide
értve a társkártyát is – a szerzôdés létrejöttétôl számított 30 napon belül nem kerül aktiválásra,
a Bank a kártyát érvénytelenítheti. A fôkártya érvénytelenítésének idôpontjában a szerzôdés
hatályba lépés nélkül megszûnik, e tényrôl a Bank az Igénylôt írásban értesíti.
1.5 Amennyiben a Bank a hitelkártya igénylést a jelen igénylôlapon és szerzôdéskötésre
vonatkozó ajánlatban meghatározott feltételektôl eltérô feltételekkel hagyja jóvá, errôl az
Igénylôt az igénylôlapon megadott telefonszámon, a telefonos értesítés sikertelensége esetén
írásban értesíti. Amennyiben Igénylô a Bank által meghatározott eltérô feltételekkel is fenntartja
szerzôdéskötési szándékát, felek az igénylés benyújtását követô 45 napon belül jogosultak
a módosított feltételekkel szerzôdést kötni.
Igénylô tudomással bír arról, hogy a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
benyújtása és a szerzôdés létrejötte között eltelt idôtartam 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 elôzô évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítani.
Az MNB alapkamat változása, valamint a díjak fentiek szerinti módosítása nem minôsül az
igénylés jelen szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól eltérô feltételekkel történô
jóváhagyásának.
1.6 Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredményét a Bank nem minôsíti megfelelônek,
írásban tájékoztatja Igénylôt 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. Adatkezelés és általános nyilatkozatok

2.1. Igénylô és Társkártya Igénylô kijelenti, hogy az igénylôlapon rögzített adatait, valamint
az igénylés mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplô adatot önkéntesen
bocsátotta a Bank rendelkezésére és hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen adatait a hitelvizsgálat, hitelnyújtás és nyilvántartás céljából nyilvántartsa és kezelje. Az igénylés kötelezô
mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezik azok az igazolások, okiratok, melyeket
az Igénylô a hitelbírálat lefolytatása érdekében bocsátott a Bank rendelkezésére.
Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával felhatalmazza
a Bankot arra, hogy – amennyiben az a hitelbírálathoz szükséges – jövedelemigazolását a
Bank az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot az Igénylô
által csatolt jövedelemigazolás tartalmának és hitelességének ellenôrzése céljából.
Igénylô és Társkártya Igénylô büntetôjogi felelôssége 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, továbbá Igénylô
és Társkártya Igénylô hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott adatok és dokumentumok
hitelességét a Bank ellenôrizze. Igénylô és Társkártya Igénylô kijelenti, hogy az igénylôlapon
más személyek vonatkozásában megadott adatokkal kapcsolatban beszerezte az érintett
személyek hozzájárulását az adatszolgáltatáshoz, adatkezeléshez, és ezen más személyek
adatai és dokumentumai hitelességének Bank általi ellenôrzéséhez, valamint ahhoz, hogy a
Bank az igénylésen megjelölt közeli hozzátartozóval a megadott elérhetôségen keresztül a
kapcsolatot felvegye.
Igénylô és Társkártya Igénylô tudomással bír arról, hogy amennyiben a Bank az igénylést
jóváhagyja, az általa a Bankhoz benyújtott eredeti okiratokat, illetve okiratok hiteles másolatát
a Bank megôrzi, és a hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezeli.
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2.3.2. Amennyiben Igénylô a hitelkártyához Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítást is igényelt, a
jelen okirat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank, a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.
és alügynökei, továbbá a CARDIF Biztosító Magyarország Zrt., és a CARDIF Életbiztosító
Magyarország Zrt. (továbbiakban együtt: CARDIF Biztosítók) a Hitelkártya Hitelfedezeti biztosítási jogviszony létrehozatala során az általa az igénylôlapon megadott személyes és
különleges adatait a biztosítási jogviszony létrehozatalához, továbbá a biztosítási szolgáltatás
iránti igény elbírálásához és a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a
biztosítási jogviszony fennállása alatt, illetve a biztosítási jogviszony megszûnését követôen
a biztosítási jogviszonnyal összefüggô igény érvényesíthetôségéig kezeljék és ezen adatokat
szükség esetén egymásnak továbbítsák. Igénylô a jelen okirat aláírásával tudomásul veszi
továbbá, hogy a Bank, a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási alügynökei a biztosítási
jogviszonnyal kapcsolatban olyan összesített adatokat szolgáltathatnak a CARDIF Biztosítók
részére, amelyekbôl személye, személyes és üzleti adatai nem állapíthatóak meg.
2.4 Igénylô az igénylésben tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
igénylôlapon megadott adatai közül nevét, értesítési címét, mobiltelefon számát, e-mail címét
(i) a Bank a mindenkori Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások részére átadja, (ii) ezeket az adatokat a szerzôdés fennállása alatt, illetve a szerzôdés megszûnését követôen a
Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott idôtartamon belül a Bank és a Raiffeisen
Csoporthoz tartozó vállalkozások marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék, (iii) az adatokat
az igénylés elutasítása esetén is a Bank és a Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások az
elutasítástól számított 5 évig marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék. Igénylô a hozzájárulását írásban, azonosításra alkalmas adatainak megadásával a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest
1700 címre küldött levélben, vagy az info@raiffeisen.hu címre küldött elektronikus levélben,
valamint személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban bármikor, korlátozás és indoklás nélkül,
ingyenesen visszavonhatja és kezdeményezheti a Bank és/vagy a Raiffeisen Csoporthoz tartozó
vállalkozás(ok) által nyilvántartott elôbbi adatai törlését. Amennyiben a Bank már rendelkezik
az Igénylô által megadott érvényes marketing célú hozzájárulással, a Bank a korábban adott
nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.
2.5 Igénylô és Társkártya Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank tulajdonosa, a Raiffeisen
RBHU Holding GMBH, illetve az osztrák Raiffeisen Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások és leányvállalatok részére kockázatelemzés céljára, az igényléssel, illetve az igénylés
alapján megkötött szerzôdéssel kapcsolatos adatokat is tartalmazó – személyes adatnak nem
minôsülô – összevont adatokat szolgáltathat.
2.6 Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási alügynökei a Bank
és a CARDIF Biztosítók között létrejött csoportos biztosítási szerzôdés hitelkártya szerzôdés
fennállása alatt a hitelkártyához igényelhetô hitelfedezeti biztosításra vonatkozó ajánlattal
közvetlenül megkeresse, vagy személyes adatai közül nevét, értesítési és lakcímét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, telefonszámát és e-mail címét, kártya típusát, kártya számát,
kártyaigénylés dátumát, Hitelkeret összegét, fennálló hitelkártya-tartozás összegét átadja a
mindenkori hitelfedezeti védelem biztosítást nyújtó CARDIF Biztosítóknak, illetve a CARDIF
Biztosítókkal szerzôdéses kapcsolatban álló Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási
alügynökei részére a fenti ajánlattal való közvetlen megkeresés érdekében.
Igénylô jogosult hozzájárulását írásban, azonosításra alkalmas adatainak megadásával a
Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre küldött levélben, vagy az info@raiffeisen.hu címre
küldött elektronikus levélben, valamint személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban bármikor,
korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonni és kezdeményezni a Bank és/vagy a
hitelfedezeti biztosítást nyújtó biztosítóval szerzôdéses kapcsolatban álló biztosítási ügynök
által nyilvántartott elôbb felsorolt adatai törlését.
2.7 Igénylô tudomással bír arról, hogy a Hitelkártya-számláról készített papír alapú kivonat
lemondásának feltétele, hogy a Bank az Igénylôtôl érvényes e-mail címmel, és kifejezett
hozzájárulással rendelkezzen ahhoz, hogy a hitelkártya jogviszony fennállása alatt a megadott e-mail címre havi rendszerességgel értesítést küldjön a kivonat elkészültérôl, és Igénylô
fizetési kötelezettségének fennállásáról. Ennek hiányában a Bank az Igénylô részére továbbra
is papír alapon, postai úton küldi meg a Hitelkártya-számláról készült kivonatot, kivéve,
ha Igénylô a fiókban történô személyes átvételt választotta. Igénylô a Hitelkártya-számláról
készült kivonatot annak papír alapon történô rendelkezésre bocsátása esetén is megtekintheti
a DirektNeten keresztül.
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Igénylô az igénylésben tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a
Bank a jelen igénylés keretében megadott, és a bank rendszereiben rögzített e-mail címre a
hitelkártya jogviszony fennállása alatt a Hitelkártya-számla kivonat elkészültérôl, és a hitelkártya
használatból eredôen fennálló fizetési kötelezettségrôl havi rendszerességgel értesítést küldjön.
Igénylô kijelenti, hogy a Bank rendelkezésére bocsátott e-mail cím érvényes, a jelen nyilatkozat
megtételekor is használatában van.
Igénylô a jelen hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja írásban, azonosításra
alkalmas adatainak megadásával a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre küldött levélben,
azonosítást követôen a Raiffeisen Direkten keresztül, valamint személyesen bármelyik Raiffeisen
bankfiókban. Az Igénylô tudomással bír arról, hogy hozzájárulása visszavonását követôen a
Bank a Hitelkártya-számláról készült kivonatot papír alapon is a rendelkezésére bocsátja, amely
nem érinti a kivonat DirektNet-en keresztül történô elérését.
2.8. Igénylô felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben nem teljesíti a szerzôdésben
meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a Bank követelése érvényesítése érdekében munkáltatóját megkeresse, és információt kérjen Igénylô munkavállalói minôségének fennállásáról,
valamint tudomására hozza a késedelmes teljesítés tényét a tartozás összegszerû megjelölése
nélkül, egyidejûleg egyeztessen a bérletiltás lehetôségérôl.

3. Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás

Igénylô 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 szerzôdéses jogviszony megszûnését követô adatkezelés
A KHR-t kezelô 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
szerzôdés megszûnését követôen haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, kivéve ha
a szerzôdést kötô természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozást, hogy
az adatait a szerzôdéses jogviszony megszûnését követôen még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván.
Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési idô, 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 szerzôdés típusa és
azonosítója (száma); a szerzôdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idôpontja; ügyféli
minôség (adós,adóstárs); a szerzôdés összege, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a
szerzôdéses összeg törlesztô részletének összege és devizaneme.
A nyilatkozatot a szerzôdés érvényessége alatt a Banknál lehet megtenni, a szerzôdés
megszûnését követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni.
A nyilatkozat írásban bármikor – a szerzôdéses jogviszony fennállása alatt a Banknál, azt
követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül – visszavonható.
3.2 Igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a Hitelkeret felülvizsgálata során a Hitelkeret
további rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében – a
hitelkártya szerzôdés fennállása alatt bármikor – jogosult az Igénylôre vonatkozóan a KHR
hiteladós-, illetve a kiemelt kockázatúként kezelhetô kártya-, vagy csekkbirtokosokat tartalmazó nyilvántartásából információt kérni és amennyiben az Igénylô szerepel a KHR „negatív
lista” nyilvántartásában, abban az esetben a Bank jogosult a hitelkártya szerzôdést azonnali
hatállyal felmondani.

4. Nyilatkozat a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. adatkezelésérôl

4.1 Igénylô és Társkártya Igénylô a jelen okirat aláírásával hozzájárul, hogy az általa a
Bank rendelkezésére bocsátott személyes, illetve különleges adatait, a benyújtott, bemutatott
okmányokat, továbbá arcképét, illetve aláírását, valamint a Bank részére biztosítéki célból
felajánlott vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat és okmányokat a Bank a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a BM Közúti Közlekedési Nyilvántartás, a
Magyar Országos Közjegyzôi Kamara, illetôleg egyéb közhitelû irattárak nyilvántartásában,
adatbázisában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt., 1054 Budapest, Vadász u. 31. cg.szám:
01-01-041159 (továbbiakban: GIRO Zrt.) útján és közremûködésével ellenôrizze az igényelt
banki ügylet során és érdekében, a vonatkozó szerzôdéses jogviszony létesítésekor, annak
fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a szerzôdésbôl eredôen a Bankkal szemben az
Igénylônek tartozása áll fenn.
Igénylô és a Társkártya Igénylô hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdésben
említett, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(továbbiakban: Hpt.) szerint banktitoknak minôsülô és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) szerinti
személyes adatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenôrzés céljából
átadja és azokat a GIRO Zrt. feldolgozza.
4.2 A jelen jognyilatkozat mind a Bank, mind a GIRO Zrt. részére szóló, a Hpt. 161. §. (1)
bek. „a” pontja, valamint az Info tv 5. §. (1) bek. „a” és (2) bek. „a” pontja szerinti hozzájárulásnak minôsül.
A jelen nyilatkozat aláírásával az Igénylô és a Társkártya Igénylô a fenti személyes, illetve banktitoknak minôsülô adatainak a GIRO Zrt. részére történô átadásához, illetve ezen adatoknak a
GIRO Zrt. általi feldolgozásához, valamint a Bank általi ellenôrzéséhez kifejezetten hozzájárul.
4.3 Igénylô és a Társkártya Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fenti személyes, illetve banktitoknak minôsülô adatainak a GIRO Zrt. részére történô átadásával és az adatok feldolgozásával
kapcsolatosan a Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta.

5. Irányadó szabályok, jogviták, egyéb rendelkezések

5.1 A Hitelkártya egy olyan készpénz-helyettesítô fizetési eszköz, amelyre a szerzôdésben
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.
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5.2 A Bank és az Igénylô/Társkártya-Igénylô közötti hitelkártya szerzôdést annak létrejötte
esetén a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat, az Értesítôlevél, továbbá a
Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei bankkártyára és hitelkártyára vonatkozó
rendelkezései együttesen képezik.
5.3 A szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak továbbá a Bank Lakossági
Üzletszabályzata, a Lakossági Kondíciós Listája, a Polgári Törvénykönyv, és a pénzforgalomról
és bankhitelrôl szóló hatályos jogszabályok.
A szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos
Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata és Lakossági Kondíciós
Listája (a továbbiakban úgy is, mint Kondíciós Lista). Igénylô és Társkártya
Igénylô a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok és Kondíciós Lista hatályos szövegét és feltételeit a jelen igénylôlap és
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtását megelôzôen megismerte,
azt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezônek
fogadja el. A Bank a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
benyújtását megelôzôen Igénylôt tájékoztatta arról, hogy a hitelkártyához
kapcsolódóan a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint, az ott
közzétett kamat, díj, költség megfizetésére köteles. Igénylô kijelenti, hogy a
Kondíciós Listában szereplô feltételeket kifejezetten elfogadja.
5.4 Igénylô kijelenti és igazolja továbbá, hogy a Bank a jelen igénylés és szerzôdéskötésre
vonatkozó ajánlat benyújtását megelôzôen, kellô idôben tájékoztatta a szerzôdéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az Igénylônek átadott, a hitelkártyára vonatkozó adatokat
tartalmazó, az Igénylô aláírásával ellátott formanyomtatvány a szerzôdés 1. számú mellékletét képezi.
5.5 Amennyiben Igénylô/Társkártya-Igénylô biztosítást is igényelt, a jelen okirat aláírásával
kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeirôl az aláírást megelôzôen tájékozódott és azokat
elfogadja. Igénylô/Társkártya-Igénylô kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeire vonatkozó biztosítási feltételek egy példányát a Banktól átvette, az
azokban foglaltakat feltétlenül elfogadja és magára nézve kötelezô erejûnek
ismeri el. Az igényelt biztosításra vonatkozó biztosítási feltételek a biztosítási szerzôdés
részét képezik.
5.6 Igénylô/Társkártya-Igénylô tudomással bír arról, hogy a szerzôdés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett Pénzügyi
Békéltetô Testület eljárásának, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem
veti alá magát.
5.7. Amennyiben a szerzôdés 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 lehetô legjobban megfelel a
hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitûzésének
és tartalmának.
5.8 A szerzôdés fennállása alatt Fôkártya-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 törlesztô részletek összegét, a
törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tôke- és hitelkamat és
hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét.
5.9 A Bank a Fôkártya-birtokos hitelkeret összegének megemelésére vonatkozó kérelme
alapján hitelbírálatot végez, és annak eredményeként dönt a kérelem elfogadásáról vagy
elutasításáról. Fôkártya-birtokos hitelképességét a Bank díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen értékeli.

6. A szerzôdés módosítása

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

7. Az Igénylô és a Bank felmondási joga
7.1 A hitelkártya szerzôdés hatályba lépésének a napjától számított tizennégy napon belül
jogosult az Igénylô a szerzôdést díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidôben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Igénylô a felmondásra nyitva álló határidôben a Bank
Hitelcentrum Fôosztálya részére címzett felmondási nyilatkozatát postára adja vagy személyesen
átadja a Bank bármely bankfiókjában.
Igénylô a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követôen haladéktalanul, de legkésôbb
harminc napon belül köteles a felhasznált hitelkeret összegét és a szerzôdés hatályba lépésének
idôpontjától a visszafizetés idôpontjáig a szerzôdés alapján felszámítható kamatot a Bank
részére megfizetni. Az Igénylô felmondási jogának a gyakorlása a szerzôdéshez kapcsolódó
esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdést is megszünteti.
7.2 Igénylô 15 napos, a Bank kettô hónapos felmondási idô közbeiktatásával jogosult a
hitelkártya szerzôdést indokolás nélkül rendes felmondással felmondani. Igénylô a felmondásra
irányuló nyilatkozatát írásban vagy a Raiffeisen Direkten keresztül teheti meg.
A Bank jogosult a 15 napos felmondási idô alatt az Igénylô részére telefonon keresztül a
szerzôdés hatályban tartására irányuló ajánlatot tenni. Amennyiben Igénylô a Bank ajánlatát
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elfogadja, azzal a felmondásra irányuló nyilatkozatát visszavonja, és a szerzôdés változatlan feltételekkel továbbra is érvényben marad. A szerzôdés hatályban tartásáról a Bank az
Igénylôt írásban értesíti.
Amennyiben a szerzôdés hatályban tartására nem kerül sor, Igénylô a felmondási idô lejártával
köteles a kártya használatából eredôen fennálló összes tartozást a Bank részére megfizetni.
Igénylô köteles a felmondási idô lejártát követôen is a kártya használatából eredôen beérkezô
terheléseket a Bank részére megfizetni.
7.3 A szerzôdés megszûnése esetén a Bank a felszámított éves kártyadíjból, az esetlegesen
kapcsolódó utazási biztosítás díjából arányos visszatérítést teljesít.
7.4 A Bank nem jogosult a szerzôdést annak létrejöttét követôen felmondani arra hivatkozással, hogy a hitelképesség vizsgálata során az Igénylô/Társkártya-Igénylô által közölt adatok
hiányosak voltak.

II. Különös rendelkezések
1. A kártya típusának megváltoztatása

Felek megállapodnak abban, hogy Fôkártya-birtokos jogosult a hitelkártya szerzôdés hatálya
alatt, annak megfelelô módosítása mellett írásban a Bank által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon, vagy a Raiffeisen Direkten keresztül D-PIN kóddal történô azonosítást követôen kezdeményezni meglévô hitelkártyájának (fô-, és társkártya) cseréjét a mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghatározott másik típusú hitelkártyára, az ott rögzített feltételekkel.*
Amennyiben Fôkártya-birtokos fentiek szerinti kérelmét a Bank az általa lefolytatott bírálat
eredményeképpen jóváhagyja, úgy arról írásban értesíti Fôkártya-birtokost. 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 fizetendô
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 szerzôdés
rendelkezései megfelelôen irányadóak azzal, hogy a Felek közötti hitelkártya jogviszonyt az
igényelt új hitelkártya vonatkozásában a jelen szerzôdéses rendelkezések, az igénylésben,
valamint a Bank írásbeli értesítésében foglaltak együttesen képezik.
Az új típusú hitelkártya aktiválásával Fôkártya-birtokos ráutaló magatartással elfogadja a Bank
értesítésében foglalt feltételeket, amellyel a szerzôdés módosítása hatályba lép.
A meglévô hitelkártya cseréjének Bank általi jóváhagyása esetén az új hitelkártya Fôkártyabirtokos általi aktiválásával a korábbi hitelkártya használata – ide értve a társkártyát is – automatikusan, a Felek minden további jogcselekménye nélkül megszûnik, a lecserélt hitelkártyát az
új hitelkártya Fôkártya-birtokos általi aktiválásával egyidejûleg a Bank érvényteleníti. A korábbi
hitelkártya beállításai és az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások az új típusú hitelkártyához
(fô-, és társkártya) automatikusan beállításra kerülnek.
Amennyiben az új hitelkártya (fô-, és társkártya) aktiválására annak postára adásától vagy
fiókban történt átvételétôl számított 30 napon belül nem kerül sor, a Bank a kártyát érvényteleníti.
A fôkártya aktiválásának elmaradása esetén a szerzôdés a meglévô hitelkártya használata
mellett változatlan feltételekkel marad hatályban.
A meglévô hitelkártyának (fô-, és társkártya) másik típusú hitelkártyára történô cseréjére a
Bank is ajánlatot tehet a Fôkártya-birtokosnak. Fôkártya-birtokos a Bank ajánlatát írásban
vagy a Raiffeisen Direkten keresztül D-PIN kóddal történô azonosítást követôen fogadhatja el.
Amennyiben Fôkártya-birtokos elfogadó nyilatkozatot tesz, a felek közötti szerzôdésmódosítás
a fentiek szerint jön létre.
* A Bank a kártya típusának megváltoztatására vonatkozó igény jelzésére a megjelölteken
felül a késôbbiekben elektronikus úton is lehetôséget biztosíthat. A bevezetés idôpontjáról a
Bank hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit.

2. A hitelkamat felszámításának szabályai

Fôkártya-birtokos a Hitelkeret terhére folytatott tranzakciók után a mindenkori Kondíciós Listában
a vásárlási és készpénzfelvételi tranzakcióra eltérô 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 eltérôen az alábbiak szerint köteles.
Amennyiben Fôkártya-birtokos a vásárlási tranzakció útján igénybe vett összeget, valamint
a felszámításra kerülô díjakat és jutalékokat a számlakivonaton megjelölt fizetési határidôig
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 határidôig a vásárlási tranzakciók,
valamint a felszámított díjak, jutalékok összege nem vagy nem teljes mértékben kerül vis�szafizetésre, a Bank a vásárlási tranzakciók és a felszámított díjak, jutalékok összege után a
tranzakció értéknapjától, illetve a díj, jutalék Hitelkártya-számlára terhelésétôl 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 elôször a készpénzfelvétel, majd a
vásárlás kamatára történik.
Egyebekben az ügyleti kamatszámításra, és a felszámított díjakra, jutalékokra az Általános
Üzleti Feltételek vonatkozó rendelkezései megfelelôen irányadóak.

3. Csoportos beszedési megbízás teljesítése

Fôkártya-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 megfelelôen
irányadóak. A Bank a Hitelkártya-számlával szemben benyújtott csoportos beszedési megbí-
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zásokat 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 minôsül, a csoportos beszedési megbízás útján terhelésre került összegek utáni ügyleti kamatok számítására a
vásárlási tranzakciókra vonatkozó rendelkezések megfelelôen irányadóak.
Amennyiben a Bank a Hitelkártyát akár idôlegesen, akár véglegesen letiltja, a csoportos
beszedési megbízást nem teljesíti, tekintet nélkül arra, hogy a rendelkezésre álló felhasználható
Hitelkeret összege azt egyébként lehetôvé tenné.

4. Készpénzfelvételi limit

A Hitelkártya érvényességi idején belül Bank az Általános Üzleti Feltételek 1. rész XIX. fejezet
Szerzôdésmódosítás a felek közös megegyezésével alcímében szabályozottak szerint az
Általános Üzleti Feltételek 2. rész 11.6.3 pontjának megfelelôen, Fôkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatát követôen és annak eredményeképpen kezdeményezheti a Hitelkeret terhére
végrehajtható készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozóan Kondíciós Listában meghatározott
mérték emelését vagy a megemelt mérték késôbbi csökkentését.
A készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozó mérték módosítását Fôkártya-birtokos nem
kezdeményezheti. A Hitelkeret csökkentése, akár a Bank, akár Fôkártya-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*

Fôkártya-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 Fôkártya-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 lehetôségét 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 Fôkártya-birtokos köteles minden egyes túllépést eredményezô tranzakció Hitelkártya-számlán történt elszámolásával egyidejûleg a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékû Hitelkeret-túllépési díjat fizetni a Bank részére.
Amennyiben a Hitelkeret maximum limitet meghaladó túllépésére a Hitelkártya-számlára terhelt
kamatokkal, díjakkal és egyéb költségekkel kerül sor, a maximum limit túllépéséért a Bank
Hitelkeret-túllépési díjat számít fel.
Fôkártya-birtokos köteles a Hitelkeret túllépés teljes összegét az aktuális számlakivonat készítésének napjától a fizetési határidô lejártáig terjedô idôszak alatt a Minimum összeget meghaladóan megfizetni. Amennyiben Fôkártya-birtokos fizetési kötelezettségének határidôben
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 Fôkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatakor azt
kedvezôtlenül befolyásoló tényezôként veszi figyelembe, amely alapján jogosult a Hitelkártya
megújítását megtagadni, a Hitelkeret csökkentését vagy a szerzôdés azonnali hatályú felmondását kezdeményezni.
* A Hitelkeret túllépésének jelen pontban szabályozott lehetôségét a Bank jelenleg nem biztosítja, bevezetésének idôpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeirôl a Bank Fôkártya-birtokost
írásban tájékoztatja.

6. A Hitelkeretbôl felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatása*

Felek megállapodhatnak abban, hogy a Bank a Fôkártya-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 Fôkártya-birtokos által megadott bármely pénzintézetnél
vezetett bankszámlára, és az átutalt összeg visszafizetésének feltételeit a szerzôdésnek a
Hitelkeretbôl igénybe vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános rendelkezéseitôl
eltérôen állapítsa meg,
• a Hitelkeret terhére legfeljebb a Kondíciós Listában rögzített összeghatárig végrehajtott vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció összegének visszafizetésére vonatkozó feltételeket
a szerzôdésnek a Hitelkeretbôl igénybe vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános
rendelkezéseitôl eltérôen állapítsa meg.
Az eltérô visszafizetési feltételekben történô megállapodás a szerzôdés módosításával történik a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint. A
módosított feltételekrôl, így különösen de nem kizárólagosan (i) az irányadó kamat mértékérôl,
(ii) az annuitás szabályai szerint megállapított, havonta egyenlô összegû, az esedékes tôkeés kamattartozást tartalmazó törlesztô részletek összegérôl, számáról és esedékességének
idôpontjáról, (iii) az eltérô visszafizetési feltételek érvényességének idôtartamáról, (iv) a kapcsolódó költségekrôl, díjakról, valamint (v) a teljes hiteldíj mutató mértékérôl (THM) a Bank a
Fôkártya-birtokos részére egyedi értesítést küld.
* A Hitelkeretbôl felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatásának lehetôségét a
Bank jelenleg nem biztosítja, bevezetésének idôpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeirôl
a Bank Fôkártya-birtokost írásban tájékoztatja.

7. Raiffeisen Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás Csatlakozási nyilatkozat

7.1. Alulírott Igénylô jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.
által kibocsátott OneCard Hitelkártyákhoz kapcsolódó – alábbiakban megjelölt – csoportos
biztosítási szerzôdéshez (továbbiakban: Csoportos Biztosítási Szerzôdés vagy OneCard
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Hitelkártya védelmi Biztosítás) Biztosítottként csatlakozni kívánok:
A CARDIF Biztosító Magyarország Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Magyarország Zrt. (továbbiakban együttesen: Biztosítók), valamint a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Szerzôdô),
között 2013. november 19-én létrejött 1/B/2013 Raiffeisen Bank és 1/É/2013 Raiffeisen
Bank számú, a Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó csoportos
biztosítási szerzôdés.
A Csoportos Biztosítási Szerzôdés közvetítése során a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. (1054
Budapest, Akadémia u.6., cg: 01-09-739190) a Biztosítók megbízásából, mint független
biztosításközvetítô (többes ügynök) jár el.
7.2. Alulírott, mint a fenti Csoportos Biztosítási Szerzôdés Biztosítottja jelen szerzôdés IV.
Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatok pontjában megadottakon felül a következô
nyilatkozatokat teszem.
7.2.1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítók a fenti személyes adataimat, valamint a
Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló OneCard Hitelkártya szerzôdésemmel kapcsolatos adatokat
(pl. számlaszám, ügyfélszám, fennálló tartozás) a rám vonatkozó biztosítás állományban
tartása céljából a Raiffeisen Bank Zrt.-tôl, vagy a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.-én vagy a
Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. bármely alügynökén keresztül (Biztosításközvetítôn keresztül)
beszerezzék és nyilvántartsák, és ebben a körben felhasználják, illetve a biztosítókról és
a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény 157.§ 1) és 5)-8) bekezdésében,
157/A §, 158. § valamint a 159.§1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében
az arra jogosultak számára továbbítsák.
7.2.2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítók a Csoportos Biztosítási Szerzôdésekbôl származó követelések megítélésével közvetlenül összefüggô, ahhoz elengedhetetlenül szükséges
adatokat – így az egészségi állapotommal, foglalkoztatásommal, munkanélküli ellátásommal
kapcsolatos adatokat – beszerezzék, nyilvántartsák, és ebben a körben felhasználják, illetve
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény 157.§ 1) és 6)-7)
bekezdésében, valamint a 159.§1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében az
arra jogosultak számára – továbbá a Biztosítók informatikai felügyeletét végzô GIE BNP
Paribas CARDIF nevû cég, amely megfelel a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl
szóló 2003. évi LX. tv. (a továbbiakban: biztosítási törvény) 76-77. §-a szerinti elôírásoknak
– továbbítsák.
Felmentem a titoktartás alól a Szerzôdôt és a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.-t, valamint a
Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. bármely alügynökét a 7.2.2. és a 7.2.3. pontokban foglalt
adatoknak a Biztosítók részére történô átadása vonatkozásában, egyúttal felmentem az
ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket (pl. háziorvos)
és szervezeteket (pl. társadalombiztosítási szerv) a titoktartási kötelezettségük alól és felhatalmazom ôket a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatok átadására az adatokat
kérô Biztosítók számára.
7.2.3. Tudomásul veszem, hogy a Biztosítók a személyes adatokat illetve az egészségi állapottal közvetlenül összefüggô, általuk kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején, valamint azon idôtartam alatt kezelhetik, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô. A Biztosítók kötelesek törölni minden olyan, ügyfeleikkel, volt
ügyfeleikkel, vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat, az egészségi
állapottal közvetlenül összefüggô adatokat, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél
megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve
amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
7.2.4. Visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a fent megjelölt Csoportos Biztosítási
Szerzôdésekbe, azok hatálya alatt szerzôdôként nem lépek be.

Helység:

7.2.5. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása elôtt a biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó Összefoglaló Terméktájékoztatót és a vonatkozó Általános és Különös Biztosítási
Feltételeket, valamint a Tájékoztatást a biztosítás közvetítôjérôl átvettem, az abban foglaltakat
elfogadom, a biztosításközvetítô alügynökeként eljáró Szerzôdôtôl megfelelô tájékoztatást
kaptam a Csoportos Biztosítási Szerzôdések jellemzôirôl, a Biztosítók fôbb adatairól, a
vonatkozó biztosítási feltételekrôl, így különösen a rám vonatkozó biztosítási csomagban
szereplô biztosítási kockázatokról, valamint a biztosítás havi díjáról.
7.2.6. Tudomásul veszem, és jelen okirat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítás
havi díját a Raiffeisen Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Kondíciós Listája tartalmazza.
Tudomással bírok arról, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító jogosult a
biztosítási díjat egyoldalúan módosítani. Tudomással bírok arról, hogy a Bank legalább
a díjemelés hatályba lépését megelôzôen, 30 naptári nappal korábban írásban értesíti a
díjemelés által érintett Biztosítottakat a díj módosulásáról.
Tisztában vagyok azzal, hogy ez a díjemelés nem minôsül Bank általi egyoldalú díjmódosításnak, mivel a biztosítási díjat a Biztosító állapítja meg.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a díjemelést nem fogadom el, jogosult vagyok a
rám vonatkozó biztosítási jogviszony Általános Biztosítási Feltételek 4. Pontjában foglaltak
szerint felmondására.
7.2.7. Felhatalmazom a Raiffeisen Bank Zrt.-t, hogy minden további hozzájárulásom nélkül
a biztosítás havi díjának megfelelô összeggel megterhelje a biztosítási fedezet alá vont
OneCard Hitelkártyához tartozó hitelkártya-számlámat a OneCard Hitelkártyaszámla számlakivonat készítésének napján. Amennyiben ez a nap nem banki munkanapra esik, abban
az esetben az azt megelôzô banki munkanapon.
7.2.8. Tudomásul veszem, hogyha a biztosítási díjfizetési kötelezettségemnek, annak
esedékességétôl számított 60 nap elteltével sem teszek eleget, úgy a Biztosítók kockázatviselése a 60. napon 24 órakor megszûnik.
7.2.9. Tudomásul veszem, hogy:
7.2.9.1. a Biztosítók kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete elôtt meglévô
betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a továbbiakban együttesen: meglévô betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre
abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévô betegségrôl tudomással
bírtam,
7.2.9.2. a munkanélküliségre vonatkozó biztosítás nem terjed ki – egyebek között –
a) a határozott tartamú munkaviszonyra;
b) a munkaerô-kölcsönzés céljából létrejött munkaviszonyra;
c) a kockázatviselés kezdetét megelôzôen megszûnt munkaviszony miatti munkanélküliségre;
továbbá
d) a munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett közös megegyezéssel történô
megszûnésére.
Alulírott kijelentem, hogy a jelen Csatlakozási Nyilatkozatban tett nyilatkozataim megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése esetén a Biztosítók
megtagadhatják a szolgáltatás nyújtását.
Igénylô/Társkártya Igénylô kijelenti, hogy a fentieket, valamint a jelen okiratban aláhúzással
jelölt, és a Bank által Igénylôvel/Társkártya Igénylôvel külön is ismertetett rendelkezéseket
átolvasta, megértette, azt magára nézve kötelezônek elfogadja, és a jelen igénylést és
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot jóváhagyólag aláírja.

Dátum:

év

Igénylô

hó

nap

Társkártya Igénylô

Elôttünk mint tanúk elôtt:
Tanú 1.: Név:

Tanú 2.: Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

Az igénylôlapot és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részérôl átvette:
Név:

Értékesítési azonosító:

Aláírás:

Tanúk alkalmazására csak akkor van szükség, ha
– Igénylô a hitelkártyához kapcsolódóan Hitelfedezeti Biztosítást is igényel vagy
– Igénylô/Társkártya-Igénylô hozzájárul adatainak harmadik személy részére történô átadásához egy késôbbi megkeresés érdekében.
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Raiffeisen OneCard Hitelkártya igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
BANK TÖLTI KI!

-

Source code:

Igénylési adatok
I. az igénylôlap kitöltésének célja
Igénylést befogadó fiók kódja betûvel:

számmal:

Hitelkártya igénylés meglévô hitelkerethez1

Call center azonosító:

Ügynök/Futár azonosító:

Meglévô fôkártyához társkártya igénylése

Értékesítô azonosító:

Hitelkártya és Hitelkeret igénylés:
2

Hitelkártya keretemelés:
Alulírott Igénylô kérem, hogy a Bank a OneCard Hitelkártya igénylésem jóváhagyása esetén a meglévô Sokoldalú OKOSkártyámat/Standard (Oxigén)/Gold (Oxigén) Hitelkártyámat a OneCard Hitelkártya aktiválásával egyidejûleg automatikusan, minden további
jognyilatkozatom nélkül szüntesse meg. Tudomásul veszem, hogy a megszüntetésrôl a Bank külön értesítést nem küld. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a Sokoldalú OKOSkártya a megszüntetést követôen Start OKOSkártyaként mûködik tovább.
2
Elegendô csak a VII. Társkártya igénylésére vonatkozó adatok ponttól kitölteni. A társkártya igénylésére a Bank és a Fôkártya-birtokos között létrejött hitelkártya szerzôdés hatálya alatt kerül sor, ennek megfelelôen a jelen társkártya igénylésre kizárólag az igénylés részét
képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.1; 2.3.1; 2.5; 4; és 5.5 pontjában foglaltak irányadóak azzal, hogy Társkártya Igénylô köteles a Bank és a Fôkártya-birtokos között létrejött hitelkártya szerzôdés 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 igénylô személyes adatai
dr.

Elônév:

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Családi név:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:
magyar

Állampolgárság:

Születési idô:

egyéb:

Születési ország1:

Születési hely :
1

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

Kártya formátumú vezetôi engedély2

Útlevél2

Személyi igazolvány2

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jele:

Tartózkodási engedély száma3:

1

Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni. 2 Új típusú személyi igazolványt, útlevelet, kártyaformátumú vezetôi engedélyt a Bank csak lakcímkártyával együtt fogad el. 3 Csak külföldi állampolgárok esetén kérjük kitölteni.

Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Állandó lakcím telefonszáma:
Mobiltelefon száma:

/

Telefonszám, amelyen napközben elérhetô:

/

Elôfizetéses

/

Feltöltôkártyás

E-mail cím:
Levelezési cím:

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Kijelentem, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján tényleges tulajdonosként a saját nevemben járok el.
Továbbá kijelentem, hogy – amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezem -– nem vagyok kiemelt közszereplô.
A fentiekrôl eltérôen kívánok nyilatkozni.

III. A KÁRTYA ADATAI
Kártyán feltüntetendô név (max. 25 karakter):
A kártyát
1

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:

Igénylô az igénylôlapon 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 lehetôség.

Igénylô 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.

Igényelt hitelkártya típusa:
OneCard Standard Hitelkártya

Igényelt hitelkeret összege2:

Hitelkeret legkisebb igényelhetô összege: 100 000 Ft.

OneCard Gold Hitelkártya

Igényelt hitelkeret összege2:

Hitelkeret legkisebb igényelhetô összege: 700 000 Ft.

Hitelkamat mértéke:
OneCard Standard Hitelkártya esetén 200 000 Ft alatti hitelkeret esetén: MNB jegybanki alapkamat + 25,14% kamatfelár
OneCard Standard Hitelkártya esetén 200 000 Ft vagy azt meghaladó hitelkeret esetén: MNB jegybanki alapkamat + 28,98% kamatfelár
OneCard Gold Hitelkártya esetén: MNB jegybanki alapkamat + 28,38% kamatfelár
Hitelkeretbôl történô készpénzfelvétel, eseti átutalás vagy eseti átvezetés esetén: MNB jegybanki alapkamat + 33,30% kamatfelár
Az MNB alapkamat mindenkori mértékét a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu/lakossagi-referenciakamat címen), és a bankfiókokban kifüggesztve közzéteszi.
2
Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank jogosult igénylését az igényelhetô legkisebb hitelkeret összeg figyelembevételével az igényelt hitelkeret összegétôl eltérô, azt meg nem haladó hitelkeret összegre elfogadni.
OneCard Gold Hitelkártya igénylés esetén, amennyiben a Bank által jóváhagyott hitelkeret összege az igényelhetô legkisebb összeget nem éri el, úgy a OneCard Standard Hitelkártyát
igényli
nem igényli
Meglévô Ügyfél esetén Raiffeisen bankszámla száma (lakossági Ügyfél – bármilyen típusú termékkel)
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Iv. kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatok
visszafizetési lehetÔségek
Átutalás vagy Raiffeisen bankfióki befizetés1

Minimum összeg átvezetési megbízás

Teljes keretfeltöltô szolgáltatás2

Terhelendô bankszámla tulajdonosának neve3:
Bankszámla száma (terhelendô HUF számla):

-

-

Megbízás hatálya: Elsô fizetési határidô utolsó napja:

.

. 1

Utolsó fizetési határidô utolsó napja :

.

. 1 0 .

4

0 ., majd minden aktuális hónapot követô visszafizetési határidô utolsó napja.

A megbízás teljesítése a Hitelkártya-számla javára történik.
Az átutalási megbízás megadásáról az Igénylônek külön kell rendelkeznie.
Amennyiben a terhelendô bankszámlán a teljes tartozás kiegyenlítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a megbízást a Minimum fizetendô összegre teljesíti. A szolgáltatás aktuális díját a mindenkor
hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. Alulírott Igénylô kijelentem, hogy a szolgáltatás díját megismertem és a jelen megbízást erre kifejezett tekintettel adtam meg.
3
Bármely magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámla megadható terhelendô számlaként. Nem Raiffeisen Banknál vezetett számla megadása esetén külön nyomtatvány is kitöltendô!
4
Amennyiben nem kerül kitöltésre, a megbízás visszavonásig szól.
1
2

raiffeisen direkt – telefonos ügyfélszolgálat igénylése
Raiffeisen Direkt igénylése
Raiffeisen Direkt szolgáltatás akkor igényelhetô, ha a Bank az Igénylôtôl mobiltelefonszámmal rendelkezik. A Raiffeisen Direkt szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéses feltételeket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Üzletszabályzata,
valamint a Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.

raiffeisen direktnet – internet bank igénylése
A hitelkártya hozzárendelése DirektNet szolgáltatáshoz

Új DirektNet hozzáférés igénylése

A Raiffeisen DirektNet szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Igénylô Raiffeisen Direkt hozzáféréssel rendelkezzen. A DirektNet szolgáltatásra vonatkozó szerzôdéses 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 igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó
ajánlat elválaszthatatlan részét képezi. Igénylô kijelenti, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyv hozzáférési helyére vonatkozóan (www.raiffeisen.hu) a Banktól pontos tájékoztatást kapott, annak tartalmát megismerte és
azt magára kötelezônek elfogadja. Igénylô tudomással bír arról, hogy a DirektNet Felhasználói Kézikönyvet a Bank jogosult egyoldalúan módosítani.

számlakivonat kézbesítésének módja
Elektronikus úton Raiffeisen DirektNet-en1

Levelezési címre postai kiküldéssel

Az elektronikus kivonat igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél Raiffeisen DirektNet hozzáféréssel rendelkezzen, és kérje a hitelkártya hozzárendelését a DirektNet szolgáltatáshoz. Alulírott Igénylô kijelentem, hogy a jelen igénylés
részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések elektronikus kivonatra vonatkozó 2.7 pontjában foglaltakat megismertem, és azt magamra nézve kötelezônek elfogadom.
A számlakivonatot a Bank Ügyfél kérésére a bankfiókban is rendelkezésre bocsátja.
1

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 összegétôl (teljeskörû Kártyainfó szolgáltatás).
A teljeskörû Számlainfo szolgáltatás (minden hitelkártya-számlán történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylô önálló Mobil Banking adatlapon kezdeményezheti. Amennyiben Igénylô a Banknál már rendelkezik Mobil
Banking szerzôdéssel, és az ott megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás beállítását, úgy a meglévô szerzôdés kerül kiegészítésre a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörû Kártyainfó szolgáltatással.
A meglévô szerzôdésben szereplô telefonszámtól eltérô hívószám megadása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésnek minôsül. A meglévô Mobil Banking szerzôdésben szereplô telefonszám a jelen adatlap kitöltésével nem módosítható.
Amennyiben Igénylô a szolgáltatás igénylésekor nem rendelkezik a Banknál Mobil Banking szerzôdéssel, úgy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésének minôsül. 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. Igénylô kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre kifejezett tekintettel kerül sor.

1

utazási biztosítás igénylése
A kártyához utazási biztosítást igényelek1:

igen

nem

1

Az utazási biztosítás érvényességi ideje megegyezik a kártya érvényességi idejével. A OneCard Gold Hitelkártya éves díja tartalmazza az utazási biztosítást.

hitelfedezeti biztosítás igénylése
A hitelkártyához Hitelfedezeti Biztosítást igényelek és nyilatkozom, hogy
Életkorom 18 és 65 év közötti és NEM részesülök öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági/rehabilitációs ellátásban, továbbá kijelentem, hogy (i) egészséges vagyok (azaz: megállapított krónikus betegség
következtében nem állok tartós gyógyszeres kezelést igénylô rendszeres orvosi kezelés alatt); (ii) nem vagyok keresôképtelen állományban, (iii) az elmúlt 12 hónap során sem voltam több, mint 30 egymást
követô napon át keresôképtelen állományban(„Alap“ csomag)
Életkorom 65 év alatti és öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági/rehabilitációs ellátásban részesülök („Senior1“ csomag)
Életkorom 65 és 70 év közötti („Senior2” csomag)
Jelen igényléssel – amennyiben a hitelkártya szerzôdés létrejön és hatályba lép – csatlakozom a CARDIF Biztosító Zrt. és CARDIF Életbiztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításához a jelen igénylés részét
képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat II. Különös rendelkezések 7. pontjában meghatározott feltételek és nyilatkozatok elfogadása mellett.

v. marketing nyilatkozat
Alulírott Igénylô a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.4 pontjában rögzített adatkezeléshez:
hozzájárul:

valamennyi csatornán

levélben

telefonon

SMS-ben

e-mailen

Alulírott Igénylô a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 2.6 pontjában foglaltakhoz

nem járul hozzá.
hozzájárulok,
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Vi . hitelkeret igénylésre vonatkozó adatok
az igénylô általános adatai
Családi állapota:

házas

élettárs

elvált

özvegy

egyedülálló

Legmagasabb iskolai végzettsége:

egyetem

fôiskola

egyéb felsôfokú

érettségi

Jelenleg Ön:

vállalkozó

nyugdíjas

egyéb:

középvezetô

egyéb szellemi alkalmazott

alkalmazott

Az Ön beosztása:

felsôvezetô

Munkaviszony típusa:

határozatlan idôre szóló

egyéb középfokú

fizikai alkalmazott

határozott idôre szóló – szerzôdés lejárata:

Mióta van bejelentve az állandó lakcímére?

év

hó

nap

alapfokú

Munkaviszony/vállalkozás kezdete:
év

Állandó lakhelyének:

hó

év

hó

nap

nap

tulajdonosa

résztulajdonosa

bérlôje

családtag

az igénylô jövedelmi adatai
Az Igénylô havi nettó jövedelme:

Ft

Cafeteria keret éves nettó összege:

Ft

Bónusz/jutalom éves nettó összege:

Ft

Ezennel kijelentem, hogy az igénylôlapon feltüntetett jövedelmi adatok a hitelvizsgálat keretében benyújtásra kerülô jövedelemigazolással alátámasztható, vagy bankszámlámra jövedelem címén érkezô
összeggel megegyezô, amely után az elôírt közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek.
Családi pótlék:

Ft

A munkabért terheli-e valamilyen rendszeres levonás?

Egyéb havi rendszeres jövedelem:
igen

Ft

nem

Ha igen, a levonás oka:

Összege:

Ft

Ha igen, a levonás oka:

Összege:

Ft

Keresôk száma a háztartásban:

fô

Eltartottak száma a háztartásban:

Igénylô házastársának/élettársának havi nettó jövedelme:

Ft

fô

Háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme:

Ft

más banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai vagy 3. személy fennálló tartozása, melynek rendszeres törlesztése
az ön bankszámlájáról történik
1.)

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:
2.)

jelzálog fedezetû

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:
3.)

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása
autóhitel/lízing

Kölcsön lejárata:

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása

jelzálog fedezetû

Az Ön nevére szóló tartozás

A fennálló kölcsön típusa:

személyi kölcsön

Folyósító bank:

személyi kölcsön

autóhitel/lízing

Folyósító bank:

Kölcsön lejárata:

Az Ön bankszámlájáról fizetett, 3. személy fennálló tartozása

jelzálog fedezetû

személyi kölcsön

autóhitel/lízing

év
év
Folyósító bank:

Kölcsön lejárata:

év

Raiffeisen

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:
Raiffeisen

Ft

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:
Raiffeisen

Ft

egyéb

hó Havi törlesztôrészlet:

Amennyiben van hitelkártyája, annak hitelkerete (több hitelkártya esetén azok hitelkereteinek összege):

Ft

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

Ft

Ft

az igénylô MUNKÁLTATÓJÁNAK/VÁLLALKOZÁSÁNAK adatai
Igénylô foglalkozása:
Munkáltató/vállalkozás neve:
Munkáltató/vállalkozás székhelye:

Munkáltató/vállalkozás telefonszáma:

Munkáltató/vállalkozás fô tevékenységi köre:

Ipar, feldolgozóipar

Mezôgazdaság

Pénzügyi, jogi tevékenység és kiegészítô szolgáltatásai, egyéb tanácsadói tevékenység
Munkáltatójánál az Ön munkaviszonyával kapcsolatban elérhetô illetékes neve:
Jelenleg felmondás alatt áll?

Igen

Építôipar

Kereskedelem, vendéglátás, távközlés, szállítmányozás, utaztatás

Egészségügy, oktatás, kormányzat, szociális ellátás, önkormányzat

Egyéb

Telefonszáma (mellék):

Nem

nyilatkozat a fizetésátutalásról
Fent nevezett munkavállaló ezennel felhatalmazom és kérem a Munkáltatómat, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-nek a Munkáltatómhoz intézett írásbeli megkeresésére az ott megjelölt lejárt és esedékes tartozásomnak megfelelô összeget a
hatályos jogszabályi korlátok figyelembevételével kölcsöntartozás törlesztése jogcímén a havi nettó munkabérembôl levonja, és a levonás összegét minden hónapban átutalja a Raiffeisen Bank Zrt. megkeresésében megjelölt bankszámlára
a Raiffeisen Bank Zrt. általi kérelem visszavonásáig. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomat a Raiffeisen Bank Zrt. valamennyi velem szemben szerzôdésbôl eredôen fennálló követelése érvényesítése során felhasználhatja.
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központi hitelinformációs rendszerre vonatkozó külön nyilatkozat
Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kijelenti, hogy a központi hitelinformációs rendszerrôl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „Törvény”) 9.§ (1) és (2) bekezdése szerinti
tájékoztatást megkapta, és ennek alapján – hivatkozva a jelen igénylés részét képezô szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat I. Általános rendelkezések 3.1 pontjában foglaltakra is – ahhoz, hogy a Hitelkártya
szerzôdéssel kapcsolatosan a KHR részére a szerzôdés létrejöttét követôen 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 kezelô pénzügyi vállalkozás a szerzôdéses jogviszony megszûnését követôen legfeljebb 5 évig kezelje:
		

hozzájárul

nem járul hozzá

vii . társkártya igénylésére vonatkozó adatok
fÔkártya-birtokos adatai (csak önálló társkártya igénylés esetén kérjük kitölteni)
Fôkártya-birtokos neve:
Számlaszáma:

-

-

a társkártya birtokos személyes adatai
dr.

Elônév:

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Családi név:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:
magyar

Állampolgárság:

Születési idô:

egyéb:

Születési ország1:

Születési hely :
1

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

Személyi igazolvány2

Útlevél2

Lakcímkártya száma:

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:
Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni.

1

Állandó lakcím:

Kártya formátumú vezetôi engedély2

2

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

irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:
Mobiltelefon száma:
Levelezési cím:

/

E-mail cím:
irányítószám

helység
utca

házszám, lépcsôház

emelet

ajtó

viii . a társkártya adatai
Kártyán feltüntetendô név (max. 25 karakter):
A kártyát
1

postai úton kérem lakcímemre kézbesíteni1

a Raiffeisen Bank alábbi fiókjában kívánom átvenni:

Igénylô az igénylôlapon 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 lehetôség.

Igénylô 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.

ix. 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 összegétôl (teljeskörû Kártyainfó szolgáltatás). A teljeskörű Számlainfo szolgáltatás
(minden hitelkártya-számlán történt pénzmozgásról küldött SMS értesítés) beállítását Igénylő önálló Mobil Banking adatlapon kezdeményezheti. Amennyiben Igénylô a Banknál már rendelkezik Mobil Banking szerzôdéssel, és az ott megadott telefonszámra kéri a szolgáltatás
beállítását, úgy a meglévô szerzôdés kerül kiegészítésre a jelen igénylés keretében kibocsátott hitelkártyára vonatkozó teljeskörû Kártyainfó szolgáltatással. A meglévô szerzôdésben szereplô telefonszámtól eltérô hívószám megadása új Mobil Banking szolgáltatás igénylésnek
minôsül. A meglévô Mobil Banking szerzôdésben szereplô telefonszám a jelen adatlap kitöltésével nem módosítható. Amennyiben Igénylô a szolgáltatás igénylésekor nem rendelkezik a Banknál Mobil Banking szerzôdéssel, úgy a jelen igénylés benyújtása új Mobil Banking
szolgáltatás igénylésének minôsül. 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. Igénylô kijelenti, hogy a szolgáltatás díját megismerte és az igénylésre erre kifejezett tekintettel kerül sor.
1

utazási biztosítás igénylése
A kártyához utazási biztosítást kérek1:
1

igen

nem

Az utazási biztosítás érvényességi ideje megegyezik a kártya érvényességi idejével. A OneCard Gold Hitelkártya éves díja tartalmazza az utazási biztosítást.

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

1054 Budapest, Akadémia u. 6.
01-10 - 041042
Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága
989/1997/F.
Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
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Hitelkártya – szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
Igénylô/Társkártya-Igénylô az igénylôlapon, és az alábbiakban meghatározott feltételekkel
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz a Banknak. Az ajánlat Bank általi elfogadása
esetén a felek között a jelen okiratban foglaltak szerint hitelkártya szerzôdés jön létre. A
hitelkártya szerzôdés vonatkozásában Igénylô a továbbiakban Fôkártya-birtokos, a Társkártya
igénylô Társkártya-birtokos.

Amennyiben a hitelkártya szerzôdés a felek között nem jön létre, Igénylô jogosult a Bank
elutasítását tartalmazó értesítés kézhezvételétôl számított 30 napon belül a Bank rendelkezésére bocsátott, Igénylô személyes adatait tartalmazó dokumentumok kiadását kérni, amely
kérés alapján a Bank az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja, ennek hiányában a határidô
eredménytelen elteltét követôen azokat megsemmisíti.

I. Általános rendelkezések
1. A szerzôdés hatályba lépése

2.2 Igénylô tudomással bír arról, hogy amennyiben a hitelkártya szolgáltatás nyújtására
vonatkozó jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat Bankhoz történô benyújtására a Bankkal szerzôdött hitelközvetítô közremûködésével kerül sor, az eljáró hitelközvetítô a
szerzôdéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései alapján nyilvántartja és kezeli.

1.2. Felek megállapodnak abban, Igénylô pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
szerzôdés létrejöttének feltétele, hogy (i) a Bank a hitelkártya igénylést – az általa kialakított
bírálati szempontok szerint lefolytatott hitelképesség vizsgálat alapján – az igénylôlapon és a
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített feltételeknek megfelelôen jóváhagyja, (ii) a
hitelkártya igénylés eltérô feltételekkel történô jóváhagyása esetén az Igénylô a Bank módosított ajánlatát írásban elfogadja. Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank a hitelképesség
vizsgálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank
döntését az Igénylô nem kifogásolhatja meg.
Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredménye azt indokolja, a Bank jogosult a
szerzôdéshez, annak biztosítékaként kezességet kérni.

2.3.1 Amennyiben Igénylô/Társkártya Igénylô a hitelkártyához utazási biztosítást is igényelt, a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy mind a Raiffeisen
Biztosításközvetítô Kft., mind a Bank a biztosítási szerzôdés megkötése során általa megadott
személyes és különleges adatait a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, a biztosítási szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges mértékben, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt, illetve annak
megszûnése esetén, a biztosítási szerzôdéssel összefüggô igény érvényesíthetôségéig – a
biztosítási termékre vonatkozó szerzôdésben foglaltak szerint – kezeli, és ezen adatait a
Bank és a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. szükség esetén egymásnak átadhatják, továbbá
tudomásul veszi azt is, hogy mind a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft., mind a Bank a RaiffeisenRBHU Holding GmbH (Bécs, Am Stadtpark 9.) részére a biztosítási ügylettel kapcsolatban
olyan összesített adatokat szolgáltathat, amelyekbôl személye, személyes és üzleti adatai
nem állapíthatóak meg.

1.1. Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank az igénylôlapon rögzített adatainak ellenôrzése,
a hitelkártya szolgáltatásnyújtás kockázatának felmérése végett az igénylés benyújtását követô
45 napon belül hitelképesség vizsgálatot végez.

1.3 Az igénylés igénylôlapon és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített feltételekkel történô jóváhagyásáról, így a szerzôdés létrejöttérôl a Bank írásban (a továbbiakban:
Értesítôlevél), postai úton értesíti Igénylôt, egyidejûleg a jóváhagyás tényérôl az Igénylô által
az igénylôlapon megadott telefonszámon, vagy sms üzenet formájában, vagy elektronikus
levélben tájékoztatást ad. Az Értesítôlevél tartalmazza a Bank által jóváhagyott Hitelkeret
összegét, az aktuális kondíciókra érvényes teljes hiteldíj mutató (THM) értéket, a szerzôdés
létrejöttekor érvényes MNB alapkamat figyelembevételével meghatározott kamat mértékét,
továbbá az Igénylô által fizetendô teljes összeget.
Az Értesítôlevél a hitelkártya szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi.
1.4 A felek közötti határozatlan idejû szerzôdés a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat Bank általi elfogadásának napján jön létre, azonban csak a kártya Igénylô által
történô aktiválásával lép hatályba. Igénylô tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártya – ide
értve a társkártyát is – a szerzôdés létrejöttétôl számított 30 napon belül nem kerül aktiválásra,
a Bank a kártyát érvénytelenítheti. A fôkártya érvénytelenítésének idôpontjában a szerzôdés
hatályba lépés nélkül megszûnik, e tényrôl a Bank az Igénylôt írásban értesíti.
1.5 Amennyiben a Bank a hitelkártya igénylést a jelen igénylôlapon és szerzôdéskötésre
vonatkozó ajánlatban meghatározott feltételektôl eltérô feltételekkel hagyja jóvá, errôl az
Igénylôt az igénylôlapon megadott telefonszámon, a telefonos értesítés sikertelensége esetén
írásban értesíti. Amennyiben Igénylô a Bank által meghatározott eltérô feltételekkel is fenntartja
szerzôdéskötési szándékát, felek az igénylés benyújtását követô 45 napon belül jogosultak
a módosított feltételekkel szerzôdést kötni.
Igénylô tudomással bír arról, hogy a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
benyújtása és a szerzôdés létrejötte között eltelt idôtartam 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 elôzô évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítani.
Az MNB alapkamat változása, valamint a díjak fentiek szerinti módosítása nem minôsül az
igénylés jelen szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól eltérô feltételekkel történô
jóváhagyásának.
1.6 Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredményét a Bank nem minôsíti megfelelônek,
írásban tájékoztatja Igénylôt 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. Adatkezelés és általános nyilatkozatok

2.1. Igénylô és Társkártya Igénylô kijelenti, hogy az igénylôlapon rögzített adatait, valamint
az igénylés mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplô adatot önkéntesen
bocsátotta a Bank rendelkezésére és hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen adatait a hitelvizsgálat, hitelnyújtás és nyilvántartás céljából nyilvántartsa és kezelje. Az igénylés kötelezô
mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezik azok az igazolások, okiratok, melyeket
az Igénylô a hitelbírálat lefolytatása érdekében bocsátott a Bank rendelkezésére.
Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával felhatalmazza
a Bankot arra, hogy – amennyiben az a hitelbírálathoz szükséges – jövedelemigazolását a
Bank az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot az Igénylô
által csatolt jövedelemigazolás tartalmának és hitelességének ellenôrzése céljából.
Igénylô és Társkártya Igénylô büntetôjogi felelôssége 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, továbbá Igénylô
és Társkártya Igénylô hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott adatok és dokumentumok
hitelességét a Bank ellenôrizze. Igénylô és Társkártya Igénylô kijelenti, hogy az igénylôlapon
más személyek vonatkozásában megadott adatokkal kapcsolatban beszerezte az érintett
személyek hozzájárulását az adatszolgáltatáshoz, adatkezeléshez, és ezen más személyek
adatai és dokumentumai hitelességének Bank általi ellenôrzéséhez, valamint ahhoz, hogy a
Bank az igénylésen megjelölt közeli hozzátartozóval a megadott elérhetôségen keresztül a
kapcsolatot felvegye.
Igénylô és Társkártya Igénylô tudomással bír arról, hogy amennyiben a Bank az igénylést
jóváhagyja, az általa a Bankhoz benyújtott eredeti okiratokat, illetve okiratok hiteles másolatát
a Bank megôrzi, és a hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezeli.
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2.3.2. Amennyiben Igénylô a hitelkártyához Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítást is igényelt, a
jelen okirat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank, a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.
és alügynökei, továbbá a CARDIF Biztosító Magyarország Zrt., és a CARDIF Életbiztosító
Magyarország Zrt. (továbbiakban együtt: CARDIF Biztosítók) a Hitelkártya Hitelfedezeti biztosítási jogviszony létrehozatala során az általa az igénylôlapon megadott személyes és
különleges adatait a biztosítási jogviszony létrehozatalához, továbbá a biztosítási szolgáltatás
iránti igény elbírálásához és a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a
biztosítási jogviszony fennállása alatt, illetve a biztosítási jogviszony megszûnését követôen
a biztosítási jogviszonnyal összefüggô igény érvényesíthetôségéig kezeljék és ezen adatokat
szükség esetén egymásnak továbbítsák. Igénylô a jelen okirat aláírásával tudomásul veszi
továbbá, hogy a Bank, a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási alügynökei a biztosítási
jogviszonnyal kapcsolatban olyan összesített adatokat szolgáltathatnak a CARDIF Biztosítók
részére, amelyekbôl személye, személyes és üzleti adatai nem állapíthatóak meg.
2.4 Igénylô az igénylésben tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
igénylôlapon megadott adatai közül nevét, értesítési címét, mobiltelefon számát, e-mail címét
(i) a Bank a mindenkori Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások részére átadja, (ii) ezeket az adatokat a szerzôdés fennállása alatt, illetve a szerzôdés megszûnését követôen a
Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott idôtartamon belül a Bank és a Raiffeisen
Csoporthoz tartozó vállalkozások marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék, (iii) az adatokat
az igénylés elutasítása esetén is a Bank és a Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások az
elutasítástól számított 5 évig marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék. Igénylô a hozzájárulását írásban, azonosításra alkalmas adatainak megadásával a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest
1700 címre küldött levélben, vagy az info@raiffeisen.hu címre küldött elektronikus levélben,
valamint személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban bármikor, korlátozás és indoklás nélkül,
ingyenesen visszavonhatja és kezdeményezheti a Bank és/vagy a Raiffeisen Csoporthoz tartozó
vállalkozás(ok) által nyilvántartott elôbbi adatai törlését. Amennyiben a Bank már rendelkezik
az Igénylô által megadott érvényes marketing célú hozzájárulással, a Bank a korábban adott
nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.
2.5 Igénylô és Társkártya Igénylô tudomással bír arról, hogy a Bank tulajdonosa, a Raiffeisen
RBHU Holding GMBH, illetve az osztrák Raiffeisen Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások és leányvállalatok részére kockázatelemzés céljára, az igényléssel, illetve az igénylés
alapján megkötött szerzôdéssel kapcsolatos adatokat is tartalmazó – személyes adatnak nem
minôsülô – összevont adatokat szolgáltathat.
2.6 Igénylô a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási alügynökei a Bank
és a CARDIF Biztosítók között létrejött csoportos biztosítási szerzôdés hitelkártya szerzôdés
fennállása alatt a hitelkártyához igényelhetô hitelfedezeti biztosításra vonatkozó ajánlattal
közvetlenül megkeresse, vagy személyes adatai közül nevét, értesítési és lakcímét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, telefonszámát és e-mail címét, kártya típusát, kártya számát,
kártyaigénylés dátumát, Hitelkeret összegét, fennálló hitelkártya-tartozás összegét átadja a
mindenkori hitelfedezeti védelem biztosítást nyújtó CARDIF Biztosítóknak, illetve a CARDIF
Biztosítókkal szerzôdéses kapcsolatban álló Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. és biztosítási
alügynökei részére a fenti ajánlattal való közvetlen megkeresés érdekében.
Igénylô jogosult hozzájárulását írásban, azonosításra alkalmas adatainak megadásával a
Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre küldött levélben, vagy az info@raiffeisen.hu címre
küldött elektronikus levélben, valamint személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban bármikor,
korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonni és kezdeményezni a Bank és/vagy a
hitelfedezeti biztosítást nyújtó biztosítóval szerzôdéses kapcsolatban álló biztosítási ügynök
által nyilvántartott elôbb felsorolt adatai törlését.
2.7 Igénylô tudomással bír arról, hogy a Hitelkártya-számláról készített papír alapú kivonat
lemondásának feltétele, hogy a Bank az Igénylôtôl érvényes e-mail címmel, és kifejezett
hozzájárulással rendelkezzen ahhoz, hogy a hitelkártya jogviszony fennállása alatt a megadott e-mail címre havi rendszerességgel értesítést küldjön a kivonat elkészültérôl, és Igénylô
fizetési kötelezettségének fennállásáról. Ennek hiányában a Bank az Igénylô részére továbbra
is papír alapon, postai úton küldi meg a Hitelkártya-számláról készült kivonatot, kivéve,
ha Igénylô a fiókban történô személyes átvételt választotta. Igénylô a Hitelkártya-számláról
készült kivonatot annak papír alapon történô rendelkezésre bocsátása esetén is megtekintheti
a DirektNeten keresztül.
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Igénylô az igénylésben tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a
Bank a jelen igénylés keretében megadott, és a bank rendszereiben rögzített e-mail címre a
hitelkártya jogviszony fennállása alatt a Hitelkártya-számla kivonat elkészültérôl, és a hitelkártya
használatból eredôen fennálló fizetési kötelezettségrôl havi rendszerességgel értesítést küldjön.
Igénylô kijelenti, hogy a Bank rendelkezésére bocsátott e-mail cím érvényes, a jelen nyilatkozat
megtételekor is használatában van.
Igénylô a jelen hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja írásban, azonosításra
alkalmas adatainak megadásával a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 címre küldött levélben,
azonosítást követôen a Raiffeisen Direkten keresztül, valamint személyesen bármelyik Raiffeisen
bankfiókban. Az Igénylô tudomással bír arról, hogy hozzájárulása visszavonását követôen a
Bank a Hitelkártya-számláról készült kivonatot papír alapon is a rendelkezésére bocsátja, amely
nem érinti a kivonat DirektNet-en keresztül történô elérését.
2.8. Igénylô felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben nem teljesíti a szerzôdésben
meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a Bank követelése érvényesítése érdekében munkáltatóját megkeresse, és információt kérjen Igénylô munkavállalói minôségének fennállásáról,
valamint tudomására hozza a késedelmes teljesítés tényét a tartozás összegszerû megjelölése
nélkül, egyidejûleg egyeztessen a bérletiltás lehetôségérôl.

3. Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás

Igénylô 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 szerzôdéses jogviszony megszûnését követô adatkezelés
A KHR-t kezelô 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
szerzôdés megszûnését követôen haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, kivéve ha
a szerzôdést kötô természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozást, hogy
az adatait a szerzôdéses jogviszony megszûnését követôen még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván.
Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési idô, 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 szerzôdés típusa és
azonosítója (száma); a szerzôdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idôpontja; ügyféli
minôség (adós,adóstárs); a szerzôdés összege, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a
szerzôdéses összeg törlesztô részletének összege és devizaneme.
A nyilatkozatot a szerzôdés érvényessége alatt a Banknál lehet megtenni, a szerzôdés
megszûnését követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni.
A nyilatkozat írásban bármikor – a szerzôdéses jogviszony fennállása alatt a Banknál, azt
követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül – visszavonható.
3.2 Igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a Hitelkeret felülvizsgálata során a Hitelkeret
további rendelkezésre tartásához szükséges megalapozott döntés meghozatala érdekében – a
hitelkártya szerzôdés fennállása alatt bármikor – jogosult az Igénylôre vonatkozóan a KHR
hiteladós-, illetve a kiemelt kockázatúként kezelhetô kártya-, vagy csekkbirtokosokat tartalmazó nyilvántartásából információt kérni és amennyiben az Igénylô szerepel a KHR „negatív
lista” nyilvántartásában, abban az esetben a Bank jogosult a hitelkártya szerzôdést azonnali
hatállyal felmondani.

4. Nyilatkozat a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. adatkezelésérôl

4.1 Igénylô és Társkártya Igénylô a jelen okirat aláírásával hozzájárul, hogy az általa a
Bank rendelkezésére bocsátott személyes, illetve különleges adatait, a benyújtott, bemutatott
okmányokat, továbbá arcképét, illetve aláírását, valamint a Bank részére biztosítéki célból
felajánlott vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat és okmányokat a Bank a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a BM Közúti Közlekedési Nyilvántartás, a
Magyar Országos Közjegyzôi Kamara, illetôleg egyéb közhitelû irattárak nyilvántartásában,
adatbázisában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt., 1054 Budapest, Vadász u. 31. cg.szám:
01-01-041159 (továbbiakban: GIRO Zrt.) útján és közremûködésével ellenôrizze az igényelt
banki ügylet során és érdekében, a vonatkozó szerzôdéses jogviszony létesítésekor, annak
fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a szerzôdésbôl eredôen a Bankkal szemben az
Igénylônek tartozása áll fenn.
Igénylô és a Társkártya Igénylô hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdésben
említett, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(továbbiakban: Hpt.) szerint banktitoknak minôsülô és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) szerinti
személyes adatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenôrzés céljából
átadja és azokat a GIRO Zrt. feldolgozza.
4.2 A jelen jognyilatkozat mind a Bank, mind a GIRO Zrt. részére szóló, a Hpt. 161. §. (1)
bek. „a” pontja, valamint az Info tv 5. §. (1) bek. „a” és (2) bek. „a” pontja szerinti hozzájárulásnak minôsül.
A jelen nyilatkozat aláírásával az Igénylô és a Társkártya Igénylô a fenti személyes, illetve banktitoknak minôsülô adatainak a GIRO Zrt. részére történô átadásához, illetve ezen adatoknak a
GIRO Zrt. általi feldolgozásához, valamint a Bank általi ellenôrzéséhez kifejezetten hozzájárul.
4.3 Igénylô és a Társkártya Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fenti személyes, illetve banktitoknak minôsülô adatainak a GIRO Zrt. részére történô átadásával és az adatok feldolgozásával
kapcsolatosan a Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta.

5. Irányadó szabályok, jogviták, egyéb rendelkezések

5.1 A Hitelkártya egy olyan készpénz-helyettesítô fizetési eszköz, amelyre a szerzôdésben
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.
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5.2 A Bank és az Igénylô/Társkártya-Igénylô közötti hitelkártya szerzôdést annak létrejötte
esetén a jelen igénylôlap és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat, az Értesítôlevél, továbbá a
Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei bankkártyára és hitelkártyára vonatkozó
rendelkezései együttesen képezik.
5.3 A szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak továbbá a Bank Lakossági
Üzletszabályzata, a Lakossági Kondíciós Listája, a Polgári Törvénykönyv, és a pénzforgalomról
és bankhitelrôl szóló hatályos jogszabályok.
A szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi a Bank mindenkor hatályos
Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata és Lakossági Kondíciós
Listája (a továbbiakban úgy is, mint Kondíciós Lista). Igénylô és Társkártya
Igénylô a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott üzletszabályzatok és Kondíciós Lista hatályos szövegét és feltételeit a jelen igénylôlap és
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat benyújtását megelôzôen megismerte,
azt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezônek
fogadja el. A Bank a jelen igénylés és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlat
benyújtását megelôzôen Igénylôt tájékoztatta arról, hogy a hitelkártyához
kapcsolódóan a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint, az ott
közzétett kamat, díj, költség megfizetésére köteles. Igénylô kijelenti, hogy a
Kondíciós Listában szereplô feltételeket kifejezetten elfogadja.
5.4 Igénylô kijelenti és igazolja továbbá, hogy a Bank a jelen igénylés és szerzôdéskötésre
vonatkozó ajánlat benyújtását megelôzôen, kellô idôben tájékoztatta a szerzôdéshez kapcsolódó adatokról. A Bank által az Igénylônek átadott, a hitelkártyára vonatkozó adatokat
tartalmazó, az Igénylô aláírásával ellátott formanyomtatvány a szerzôdés 1. számú mellékletét képezi.
5.5 Amennyiben Igénylô/Társkártya-Igénylô biztosítást is igényelt, a jelen okirat aláírásával
kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeirôl az aláírást megelôzôen tájékozódott és azokat
elfogadja. Igénylô/Társkártya-Igénylô kijelenti, hogy az igényelt biztosítás feltételeire vonatkozó biztosítási feltételek egy példányát a Banktól átvette, az
azokban foglaltakat feltétlenül elfogadja és magára nézve kötelezô erejûnek
ismeri el. Az igényelt biztosításra vonatkozó biztosítási feltételek a biztosítási szerzôdés
részét képezik.
5.6 Igénylô/Társkártya-Igénylô tudomással bír arról, hogy a szerzôdés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek rendezése érdekében általa igénybe vett Pénzügyi
Békéltetô Testület eljárásának, valamint az eljárásban hozott határozatnak a Bank nem
veti alá magát.
5.7. Amennyiben a szerzôdés 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 lehetô legjobban megfelel a
hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitûzésének
és tartalmának.
5.8 A szerzôdés fennállása alatt Fôkártya-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 törlesztô részletek összegét, a
törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tôke- és hitelkamat és
hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét.
5.9 A Bank a Fôkártya-birtokos hitelkeret összegének megemelésére vonatkozó kérelme
alapján hitelbírálatot végez, és annak eredményeként dönt a kérelem elfogadásáról vagy
elutasításáról. Fôkártya-birtokos hitelképességét a Bank díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen értékeli.

6. A szerzôdés módosítása

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

7. Az Igénylô és a Bank felmondási joga
7.1 A hitelkártya szerzôdés hatályba lépésének a napjától számított tizennégy napon belül
jogosult az Igénylô a szerzôdést díjmentesen felmondani. A felmondási jogot határidôben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Igénylô a felmondásra nyitva álló határidôben a Bank
Hitelcentrum Fôosztálya részére címzett felmondási nyilatkozatát postára adja vagy személyesen
átadja a Bank bármely bankfiókjában.
Igénylô a felmondásról szóló nyilatkozat elküldését követôen haladéktalanul, de legkésôbb
harminc napon belül köteles a felhasznált hitelkeret összegét és a szerzôdés hatályba lépésének
idôpontjától a visszafizetés idôpontjáig a szerzôdés alapján felszámítható kamatot a Bank
részére megfizetni. Az Igénylô felmondási jogának a gyakorlása a szerzôdéshez kapcsolódó
esetleges járulékos szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdést is megszünteti.
7.2 Igénylô 15 napos, a Bank kettô hónapos felmondási idô közbeiktatásával jogosult a
hitelkártya szerzôdést indokolás nélkül rendes felmondással felmondani. Igénylô a felmondásra
irányuló nyilatkozatát írásban vagy a Raiffeisen Direkten keresztül teheti meg.
A Bank jogosult a 15 napos felmondási idô alatt az Igénylô részére telefonon keresztül a
szerzôdés hatályban tartására irányuló ajánlatot tenni. Amennyiben Igénylô a Bank ajánlatát
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elfogadja, azzal a felmondásra irányuló nyilatkozatát visszavonja, és a szerzôdés változatlan feltételekkel továbbra is érvényben marad. A szerzôdés hatályban tartásáról a Bank az
Igénylôt írásban értesíti.
Amennyiben a szerzôdés hatályban tartására nem kerül sor, Igénylô a felmondási idô lejártával
köteles a kártya használatából eredôen fennálló összes tartozást a Bank részére megfizetni.
Igénylô köteles a felmondási idô lejártát követôen is a kártya használatából eredôen beérkezô
terheléseket a Bank részére megfizetni.
7.3 A szerzôdés megszûnése esetén a Bank a felszámított éves kártyadíjból, az esetlegesen
kapcsolódó utazási biztosítás díjából arányos visszatérítést teljesít.
7.4 A Bank nem jogosult a szerzôdést annak létrejöttét követôen felmondani arra hivatkozással, hogy a hitelképesség vizsgálata során az Igénylô/Társkártya-Igénylô által közölt adatok
hiányosak voltak.

II. Különös rendelkezések
1. A kártya típusának megváltoztatása

Felek megállapodnak abban, hogy Fôkártya-birtokos jogosult a hitelkártya szerzôdés hatálya
alatt, annak megfelelô módosítása mellett írásban a Bank által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon, vagy a Raiffeisen Direkten keresztül D-PIN kóddal történô azonosítást követôen kezdeményezni meglévô hitelkártyájának (fô-, és társkártya) cseréjét a mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghatározott másik típusú hitelkártyára, az ott rögzített feltételekkel.*
Amennyiben Fôkártya-birtokos fentiek szerinti kérelmét a Bank az általa lefolytatott bírálat
eredményeképpen jóváhagyja, úgy arról írásban értesíti Fôkártya-birtokost. 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 fizetendô
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 szerzôdés
rendelkezései megfelelôen irányadóak azzal, hogy a Felek közötti hitelkártya jogviszonyt az
igényelt új hitelkártya vonatkozásában a jelen szerzôdéses rendelkezések, az igénylésben,
valamint a Bank írásbeli értesítésében foglaltak együttesen képezik.
Az új típusú hitelkártya aktiválásával Fôkártya-birtokos ráutaló magatartással elfogadja a Bank
értesítésében foglalt feltételeket, amellyel a szerzôdés módosítása hatályba lép.
A meglévô hitelkártya cseréjének Bank általi jóváhagyása esetén az új hitelkártya Fôkártyabirtokos általi aktiválásával a korábbi hitelkártya használata – ide értve a társkártyát is – automatikusan, a Felek minden további jogcselekménye nélkül megszûnik, a lecserélt hitelkártyát az
új hitelkártya Fôkártya-birtokos általi aktiválásával egyidejûleg a Bank érvényteleníti. A korábbi
hitelkártya beállításai és az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások az új típusú hitelkártyához
(fô-, és társkártya) automatikusan beállításra kerülnek.
Amennyiben az új hitelkártya (fô-, és társkártya) aktiválására annak postára adásától vagy
fiókban történt átvételétôl számított 30 napon belül nem kerül sor, a Bank a kártyát érvényteleníti.
A fôkártya aktiválásának elmaradása esetén a szerzôdés a meglévô hitelkártya használata
mellett változatlan feltételekkel marad hatályban.
A meglévô hitelkártyának (fô-, és társkártya) másik típusú hitelkártyára történô cseréjére a
Bank is ajánlatot tehet a Fôkártya-birtokosnak. Fôkártya-birtokos a Bank ajánlatát írásban
vagy a Raiffeisen Direkten keresztül D-PIN kóddal történô azonosítást követôen fogadhatja el.
Amennyiben Fôkártya-birtokos elfogadó nyilatkozatot tesz, a felek közötti szerzôdésmódosítás
a fentiek szerint jön létre.
* A Bank a kártya típusának megváltoztatására vonatkozó igény jelzésére a megjelölteken
felül a késôbbiekben elektronikus úton is lehetôséget biztosíthat. A bevezetés idôpontjáról a
Bank hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit.

2. A hitelkamat felszámításának szabályai

Fôkártya-birtokos a Hitelkeret terhére folytatott tranzakciók után a mindenkori Kondíciós Listában
a vásárlási és készpénzfelvételi tranzakcióra eltérô 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 eltérôen az alábbiak szerint köteles.
Amennyiben Fôkártya-birtokos a vásárlási tranzakció útján igénybe vett összeget, valamint
a felszámításra kerülô díjakat és jutalékokat a számlakivonaton megjelölt fizetési határidôig
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 határidôig a vásárlási tranzakciók,
valamint a felszámított díjak, jutalékok összege nem vagy nem teljes mértékben kerül vis�szafizetésre, a Bank a vásárlási tranzakciók és a felszámított díjak, jutalékok összege után a
tranzakció értéknapjától, illetve a díj, jutalék Hitelkártya-számlára terhelésétôl 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 elôször a készpénzfelvétel, majd a
vásárlás kamatára történik.
Egyebekben az ügyleti kamatszámításra, és a felszámított díjakra, jutalékokra az Általános
Üzleti Feltételek vonatkozó rendelkezései megfelelôen irányadóak.

3. Csoportos beszedési megbízás teljesítése

Fôkártya-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 megfelelôen
irányadóak. A Bank a Hitelkártya-számlával szemben benyújtott csoportos beszedési megbí-
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zásokat 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 minôsül, a csoportos beszedési megbízás útján terhelésre került összegek utáni ügyleti kamatok számítására a
vásárlási tranzakciókra vonatkozó rendelkezések megfelelôen irányadóak.
Amennyiben a Bank a Hitelkártyát akár idôlegesen, akár véglegesen letiltja, a csoportos
beszedési megbízást nem teljesíti, tekintet nélkül arra, hogy a rendelkezésre álló felhasználható
Hitelkeret összege azt egyébként lehetôvé tenné.

4. Készpénzfelvételi limit

A Hitelkártya érvényességi idején belül Bank az Általános Üzleti Feltételek 1. rész XIX. fejezet
Szerzôdésmódosítás a felek közös megegyezésével alcímében szabályozottak szerint az
Általános Üzleti Feltételek 2. rész 11.6.3 pontjának megfelelôen, Fôkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatát követôen és annak eredményeképpen kezdeményezheti a Hitelkeret terhére
végrehajtható készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozóan Kondíciós Listában meghatározott
mérték emelését vagy a megemelt mérték késôbbi csökkentését.
A készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozó mérték módosítását Fôkártya-birtokos nem
kezdeményezheti. A Hitelkeret csökkentése, akár a Bank, akár Fôkártya-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*

Fôkártya-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 Fôkártya-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 lehetôségét 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 Fôkártya-birtokos köteles minden egyes túllépést eredményezô tranzakció Hitelkártya-számlán történt elszámolásával egyidejûleg a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékû Hitelkeret-túllépési díjat fizetni a Bank részére.
Amennyiben a Hitelkeret maximum limitet meghaladó túllépésére a Hitelkártya-számlára terhelt
kamatokkal, díjakkal és egyéb költségekkel kerül sor, a maximum limit túllépéséért a Bank
Hitelkeret-túllépési díjat számít fel.
Fôkártya-birtokos köteles a Hitelkeret túllépés teljes összegét az aktuális számlakivonat készítésének napjától a fizetési határidô lejártáig terjedô idôszak alatt a Minimum összeget meghaladóan megfizetni. Amennyiben Fôkártya-birtokos fizetési kötelezettségének határidôben
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 Fôkártya-birtokos hitelképességének vizsgálatakor azt
kedvezôtlenül befolyásoló tényezôként veszi figyelembe, amely alapján jogosult a Hitelkártya
megújítását megtagadni, a Hitelkeret csökkentését vagy a szerzôdés azonnali hatályú felmondását kezdeményezni.
* A Hitelkeret túllépésének jelen pontban szabályozott lehetôségét a Bank jelenleg nem biztosítja, bevezetésének idôpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeirôl a Bank Fôkártya-birtokost
írásban tájékoztatja.

6. A Hitelkeretbôl felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatása*

Felek megállapodhatnak abban, hogy a Bank a Fôkártya-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 Fôkártya-birtokos által megadott bármely pénzintézetnél
vezetett bankszámlára, és az átutalt összeg visszafizetésének feltételeit a szerzôdésnek a
Hitelkeretbôl igénybe vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános rendelkezéseitôl
eltérôen állapítsa meg,
• a Hitelkeret terhére legfeljebb a Kondíciós Listában rögzített összeghatárig végrehajtott vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció összegének visszafizetésére vonatkozó feltételeket
a szerzôdésnek a Hitelkeretbôl igénybe vett összeg visszafizetésére vonatkozó általános
rendelkezéseitôl eltérôen állapítsa meg.
Az eltérô visszafizetési feltételekben történô megállapodás a szerzôdés módosításával történik a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint. A
módosított feltételekrôl, így különösen de nem kizárólagosan (i) az irányadó kamat mértékérôl,
(ii) az annuitás szabályai szerint megállapított, havonta egyenlô összegû, az esedékes tôkeés kamattartozást tartalmazó törlesztô részletek összegérôl, számáról és esedékességének
idôpontjáról, (iii) az eltérô visszafizetési feltételek érvényességének idôtartamáról, (iv) a kapcsolódó költségekrôl, díjakról, valamint (v) a teljes hiteldíj mutató mértékérôl (THM) a Bank a
Fôkártya-birtokos részére egyedi értesítést küld.
* A Hitelkeretbôl felhasznált összeg visszafizetési feltételeinek megváltoztatásának lehetôségét a
Bank jelenleg nem biztosítja, bevezetésének idôpontjáról és a szolgáltatás részletes feltételeirôl
a Bank Fôkártya-birtokost írásban tájékoztatja.

7. Raiffeisen Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás Csatlakozási nyilatkozat

7.1. Alulírott Igénylô jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.
által kibocsátott OneCard Hitelkártyákhoz kapcsolódó – alábbiakban megjelölt – csoportos
biztosítási szerzôdéshez (továbbiakban: Csoportos Biztosítási Szerzôdés vagy OneCard
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Hitelkártya védelmi Biztosítás) Biztosítottként csatlakozni kívánok:
A CARDIF Biztosító Magyarország Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Magyarország Zrt. (továbbiakban együttesen: Biztosítók), valamint a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Szerzôdô),
között 2013. november 19-én létrejött 1/B/2013 Raiffeisen Bank és 1/É/2013 Raiffeisen
Bank számú, a Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó csoportos
biztosítási szerzôdés.
A Csoportos Biztosítási Szerzôdés közvetítése során a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. (1054
Budapest, Akadémia u.6., cg: 01-09-739190) a Biztosítók megbízásából, mint független
biztosításközvetítô (többes ügynök) jár el.
7.2. Alulírott, mint a fenti Csoportos Biztosítási Szerzôdés Biztosítottja jelen szerzôdés IV.
Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatok pontjában megadottakon felül a következô
nyilatkozatokat teszem.
7.2.1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítók a fenti személyes adataimat, valamint a
Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló OneCard Hitelkártya szerzôdésemmel kapcsolatos adatokat
(pl. számlaszám, ügyfélszám, fennálló tartozás) a rám vonatkozó biztosítás állományban
tartása céljából a Raiffeisen Bank Zrt.-tôl, vagy a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.-én vagy a
Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. bármely alügynökén keresztül (Biztosításközvetítôn keresztül)
beszerezzék és nyilvántartsák, és ebben a körben felhasználják, illetve a biztosítókról és
a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény 157.§ 1) és 5)-8) bekezdésében,
157/A §, 158. § valamint a 159.§1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében
az arra jogosultak számára továbbítsák.
7.2.2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosítók a Csoportos Biztosítási Szerzôdésekbôl származó követelések megítélésével közvetlenül összefüggô, ahhoz elengedhetetlenül szükséges
adatokat – így az egészségi állapotommal, foglalkoztatásommal, munkanélküli ellátásommal
kapcsolatos adatokat – beszerezzék, nyilvántartsák, és ebben a körben felhasználják, illetve
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény 157.§ 1) és 6)-7)
bekezdésében, valamint a 159.§1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében az
arra jogosultak számára – továbbá a Biztosítók informatikai felügyeletét végzô GIE BNP
Paribas CARDIF nevû cég, amely megfelel a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl
szóló 2003. évi LX. tv. (a továbbiakban: biztosítási törvény) 76-77. §-a szerinti elôírásoknak
– továbbítsák.
Felmentem a titoktartás alól a Szerzôdôt és a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft.-t, valamint a
Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. bármely alügynökét a 7.2.2. és a 7.2.3. pontokban foglalt
adatoknak a Biztosítók részére történô átadása vonatkozásában, egyúttal felmentem az
ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket (pl. háziorvos)
és szervezeteket (pl. társadalombiztosítási szerv) a titoktartási kötelezettségük alól és felhatalmazom ôket a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatok átadására az adatokat
kérô Biztosítók számára.
7.2.3. Tudomásul veszem, hogy a Biztosítók a személyes adatokat illetve az egészségi állapottal közvetlenül összefüggô, általuk kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején, valamint azon idôtartam alatt kezelhetik, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô. A Biztosítók kötelesek törölni minden olyan, ügyfeleikkel, volt
ügyfeleikkel, vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat, az egészségi
állapottal közvetlenül összefüggô adatokat, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél
megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve
amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
7.2.4. Visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a fent megjelölt Csoportos Biztosítási
Szerzôdésekbe, azok hatálya alatt szerzôdôként nem lépek be.

Helység:

7.2.5. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása elôtt a biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó Összefoglaló Terméktájékoztatót és a vonatkozó Általános és Különös Biztosítási
Feltételeket, valamint a Tájékoztatást a biztosítás közvetítôjérôl átvettem, az abban foglaltakat
elfogadom, a biztosításközvetítô alügynökeként eljáró Szerzôdôtôl megfelelô tájékoztatást
kaptam a Csoportos Biztosítási Szerzôdések jellemzôirôl, a Biztosítók fôbb adatairól, a
vonatkozó biztosítási feltételekrôl, így különösen a rám vonatkozó biztosítási csomagban
szereplô biztosítási kockázatokról, valamint a biztosítás havi díjáról.
7.2.6. Tudomásul veszem, és jelen okirat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítás
havi díját a Raiffeisen Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Kondíciós Listája tartalmazza.
Tudomással bírok arról, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító jogosult a
biztosítási díjat egyoldalúan módosítani. Tudomással bírok arról, hogy a Bank legalább
a díjemelés hatályba lépését megelôzôen, 30 naptári nappal korábban írásban értesíti a
díjemelés által érintett Biztosítottakat a díj módosulásáról.
Tisztában vagyok azzal, hogy ez a díjemelés nem minôsül Bank általi egyoldalú díjmódosításnak, mivel a biztosítási díjat a Biztosító állapítja meg.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a díjemelést nem fogadom el, jogosult vagyok a
rám vonatkozó biztosítási jogviszony Általános Biztosítási Feltételek 4. Pontjában foglaltak
szerint felmondására.
7.2.7. Felhatalmazom a Raiffeisen Bank Zrt.-t, hogy minden további hozzájárulásom nélkül
a biztosítás havi díjának megfelelô összeggel megterhelje a biztosítási fedezet alá vont
OneCard Hitelkártyához tartozó hitelkártya-számlámat a OneCard Hitelkártyaszámla számlakivonat készítésének napján. Amennyiben ez a nap nem banki munkanapra esik, abban
az esetben az azt megelôzô banki munkanapon.
7.2.8. Tudomásul veszem, hogyha a biztosítási díjfizetési kötelezettségemnek, annak
esedékességétôl számított 60 nap elteltével sem teszek eleget, úgy a Biztosítók kockázatviselése a 60. napon 24 órakor megszûnik.
7.2.9. Tudomásul veszem, hogy:
7.2.9.1. a Biztosítók kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete elôtt meglévô
betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (a továbbiakban együttesen: meglévô betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre
abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévô betegségrôl tudomással
bírtam,
7.2.9.2. a munkanélküliségre vonatkozó biztosítás nem terjed ki – egyebek között –
a) a határozott tartamú munkaviszonyra;
b) a munkaerô-kölcsönzés céljából létrejött munkaviszonyra;
c) a kockázatviselés kezdetét megelôzôen megszûnt munkaviszony miatti munkanélküliségre;
továbbá
d) a munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett közös megegyezéssel történô
megszûnésére.
Alulírott kijelentem, hogy a jelen Csatlakozási Nyilatkozatban tett nyilatkozataim megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése esetén a Biztosítók
megtagadhatják a szolgáltatás nyújtását.
Igénylô/Társkártya Igénylô kijelenti, hogy a fentieket, valamint a jelen okiratban aláhúzással
jelölt, és a Bank által Igénylôvel/Társkártya Igénylôvel külön is ismertetett rendelkezéseket
átolvasta, megértette, azt magára nézve kötelezônek elfogadja, és a jelen igénylést és
szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot jóváhagyólag aláírja.

Dátum:

év

Igénylô

hó

nap

Társkártya Igénylô

Elôttünk mint tanúk elôtt:
Tanú 1.: Név:

Tanú 2.: Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

Az igénylôlapot és szerzôdéskötésre vonatkozó ajánlatot a fenti napon a Bank részérôl átvette:
Név:

Értékesítési azonosító:

Aláírás:

Tanúk alkalmazására csak akkor van szükség, ha
– Igénylô a hitelkártyához kapcsolódóan Hitelfedezeti Biztosítást is igényel vagy
– Igénylô/Társkártya-Igénylô hozzájárul adatainak harmadik személy részére történô átadásához egy késôbbi megkeresés érdekében.
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