Lakossági Kondíciós Lista

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről
1. számú melléklete
Kapcsolat Dolgozói Csomag – Kondíciós lista
Érvényben: 2021. december 1-től visszavonásig
A kondíciós listában a változásokat dőlt betűvel jelöljük. A 2021. december 1-től életbe lépő változások:
Meghirdetésre kerül 2021.12.01-től a Kapcsolat Számla – Bankszámlanyitási promóció 20 000 Ft
jóváírással IV.
Általános rendelkezések
Kapcsolat Dolgozói Csomag igénybevételére azon cégek munkavállalói (ideértve a kölcsönzött munkavállalóit
is) vagy megbízási jogviszonyban álló személyek jogosultak, amely cég és a Bank között a szolgáltatás
igénybevételének időpontjában dolgozói számlavezetésről szóló együttműködési megállapodás áll fenn. A
Kapcsolat Dolgozói Csomag egy bankszámlára vehető igénybe.
A Munkavállaló a munkavállalói vagy megbízási jogviszonyt munkáltatói igazolással vagy fényképes
belépőkártyával igazolja.
I.

Kapcsolat Számla

A jelen fejezetben szabályozott termékek és szolgáltatások igénybe vételéhez szerződés szerint szükséges havi
jóváírási feltétel: minimum a mindenkori havi minimálbér bruttó összegének 80%-ának (1000 Ft-ra felfelé
kerekítve) megfelelő jóváírás azon a bankszámlán amihez a Kapcsolat Csomag kapcsolódik, maximum két
részletben. Pénztári befizetéssel, bankon belüli lakossági számláról érkező átutalással és saját számlák közötti
átvezetéssel a feltételként meghatározott jóváírás nem teljesíthető.
Amennyiben három egymást követő hónapban nem teljesül a havi jóváírási kötelezettség az értesítést követően
a számla módosul a Mindennapok 2.0 számlára vagy amennyiben a Banknál a Mindennapok 2.0
számlacsomag már nem elérhető, annak utódjaként megnevezett, a megszüntetett szolgáltatást leginkább
megközelítő számlacsomagra, a számlacsomagok közötti váltás díjának felszámítása nélkül. A jóváírásra
vonatkozó vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 21. napjától a tárgyhónap 24. napjáig terjedő
időszak.
A jelen fejezetben nem részletezett díjak, jutalékok, költségek, és teljes hiteldíj mutató érték tekintetében,
valamint a nem szabályozott kérdésekben a lakossági ügyfelekre megállapított, mindenkor hatályos vonatkozó
Lakossági Kondíciós Listák az irányadók abban az esetben, ha a Lakossági Kondíciós Listákban a díjak,
jutalékok, költségek számlánként eltérőek, akkor a Mindennapok 2.0 Számlacsomag kondíciói, kivéve a betéti
kártya éves díj és kibocsátási díj esetén, mely esetén az Aktivitás 3.0 Számla kondíciói az irányadóak.
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1.

Forint számlavezetés

Számlanyitás és megszüntetés1

0 Ft

Havi jóváírási feltétel teljesítése
esetén

Számlavezetés
(EBKM: 0,01%)

1,2

Havi jóváírási feltétel teljesítése
ÉS
hiteltermék (kivéve hitelkártya és
bankszámlahitel) megléte esetén

199 Ft/hó
Akció: 2022.12.31-ig történő
számlanyitások esetén a számlanyitást
követő hat hónapban 0 Ft/hó
99 Ft/hó
Akció 2023.06.30-ig: 0 Ft/hó

Fenti feltételek nem teljesítése
esetén

674 Ft/hó,
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
Listában meghirdetett Mindennapok 2.0
Számlacsomagra vonatkozó kondíciók szerint.

Átutalás belföldön forintban [Eseti átutalás forintban] 1,3
0 Ft
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
Listában meghirdetett Mindennapok 2.0
Számlacsomagra vonatkozó kondíciók szerint.

Átvezetés saját számlák között

Fiókban
Raiffeisen Direkten

bankon
bankon
bankon
bankon

belül
kívül
belül
kívül

bankon belül
Raiffeisen DirektNeten
myRaiffeisenen4
bankon kívül

A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
Listában meghirdetett Mindennapok 2.0
Számlacsomagra vonatkozó kondíciók szerint.
20 000 Ft-ig 0 Ft,
a 20 000 feletti összegrészre: 0,1%, min. 50
Ft, max. 6.000 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft
20 000 Ft-ig 0 Ft,
a 20 000 feletti összegrészre 0,1%, min. 75 Ft,
max. 6.000 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft

Rendszeres átutalás [Állandó átutalás]1,3
Állandó átvezetés saját forint számlák között

0 Ft
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
Listában meghirdetett Mindennapok 2.0
Számlacsomagra vonatkozó kondíciók szerint.
A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
Listában meghirdetett Mindennapok 2.0
Számlacsomagra vonatkozó kondíciók szerint.

Fiókban
Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNeten, myRaiffeisenen4
Beszedés [Szolgáltatói díjak beszedésének
0 Ft
(csoportos beszedés) teljesítése1,3
Átutalás euróban (SEPA) [SEPA Credit Transfer]1,3
Külföldre, egységes euróövezetbe indított EUR átutalás
A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában
Fiókban
meghirdetett Mindennapok 2.0 Számlacsomagra
Raiffeisen Direkten
vonatkozó kondíciók szerint.
Átutalás alapdíja
0,1%, min. 75 Ft, max. 6.000 Ft és a 20.000 FtRaiffeisen DirektNeten
nak megfelelő összeg feletti részre további + 0,3%,
myRaiffeisenen4
max. 6000 Ft
Konverziós díj
Sürgősségi díj - extra
sürgős teljesítés esetén4

A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában
meghirdetett Mindennapok 2.0 Számlacsomagra
vonatkozó kondíciók szerint.
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2.

Készpénzfelvétel belföldön [Pénztári kifizetés számláról] 1

Pénztári készpénzfelvétel
3.

A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
Mindennapok 2.0 Számlacsomagra vonatkozó kondíció szerint.

Betétikártya-szolgáltatás díjai1

Kártyadíjak (forint számlához)
Kibocsátási díj1
Típus
Verticard
(Mastercard nem dombornyomott betéti bankkártya)

OneCard bankkártya
Nem dombornyomott Start OKOSkártya
Éves díj1
Típus
Verticard
(Mastercard nem
dombornyomott
betéti bankkártya)
OneCard
bankkártya
Nem
dombornyomott
Start OKOSkártya
Visa Gold
Mastercard Gold

Kibocsátási díj
A mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghirdetett Aktivitás
3.0 számlacsomag kondíciói szerint.
Akció 2022.12.31-ig: 0 Ft
A mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghirdetett Aktivitás
3.0 számlacsomag kondíciói szerint.

Éves díj
az első évet követően
az 1. évben
A Bank elengedi a hatályos Lakossági
A mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghirdetett Aktivitás
Kondíciós Listában meghirdetett Aktivitás
3.0 számlacsomag első éves kártyadíj
3.0 számlacsomag kondíciói szerint.
100%-át. A 2022.12.31-ig igényelt
kártyára vonatkozik.
A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
A mindenkor hatályos Lakossági
Listában meghirdetett Aktivitás 3.0
Kondíciós Listában meghirdetett Aktivitás
számlacsomag kondíciói szerint.
3.0 számlacsomag kondíciói szerint.
A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
A mindenkor hatályos Lakossági
Listában meghirdetett Aktivitás 3.0
Kondíciós Listában meghirdetett Aktivitás
számlacsomag kondíciói szerint.
3.0 számlacsomag kondíciói szerint.
A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett Aktivitás 3.0
számlacsomag kondíciói szerint.
A mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett Aktivitás 3.0
számlacsomag kondíciói szerint.

Kártyával történő vásárlási és készpénzfelvételi díjak1
Betétikártyával történő vásárlás belföldön, Betétikártyával történő
0 Ft
vásárlás külföldön [Vásárlás]
Készpénzfelvétel belföldön [Belföldi forint készpénzfelvétel] díjai a tranzakcióval érintett
számlához kapcsolódóan díjmentes készpénzfelvételről nem nyilatkozó ügyfelek
esetében
Kedvezményes készpénzfelvételek száma havonta ATM2 db: 0 Ft
ből, belföldi forint tranzakciók esetén, összesen 150 ezer forintig
A további Kártyával történő vásárlási és készpénzfelvételi díjak esetén a mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Listában meghirdetett Mindennapok 2.0 Számlacsomagra vonatkozó kondíciók érvényesek.
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4.

SMS-szolgáltatás [Mobil Banking szolgáltatás]1

A számlacsomag igénybevételét követően igényelt Mobil Banking szolgáltatás 6 hónapig havidíjmentes, ezt
követően a havi díj a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjjal egyezik meg.
SMS-szolgáltatás
SMS-szolgáltatás
[Mobil Banking
[Mobil Banking
KÁRTYAINFÓ]
SZÁMLAINFÓ]
0
Ft/hó/telefonszám
0
Ft/hó/telefonszám
Havidíj1
az első 6 hónapban
az első 6 hónapban
5.

Hitelek

2021.01.01-től kiállított folyószámlahitel igénylésekre és a 2020.09.23-tól 2020.12.31-ig
kiállított igénylések alapján 2021.01.01 után létrejött szerződésekre érvényes kondíciók:
2% kamatfelár kedvezmény a mindenkor hatályos Lakossági
Folyószámlahitel
Kondíciós Listában meghirdetett kamatlábhoz képest. További
[Raiffeisen Bankszámlahitel]
részletek a Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában.
A folyószámlahitel kérelmek befogadása és bírálata, 2020. március 19-től 2020. szeptember 22-ig
átmenetileg szünetelt. 2020.09.23-tól 2020.12.31-ig kiállított igénylések alapján 2020.12.31-ig létrejött
szerződésekre érvényes kondíciók:
A második periódustól 2% kamatfelár kedvezmény a mindenkor
Folyószámlahitel
hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett kamatlábhoz
[Raiffeisen Bankszámlahitel]
képest. További részletek a Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában.
6.

Raiffeisen bankszámlákhoz köthető biztosítások

Élet-, baleset-, betegségbiztosítások
Raiffeisen Gondoskodás II.

Akció keretében 2022.12.31-ig: új Raiffeisen Gondoskodás II.
biztosítás igénylése esetén 3 hónapon keresztül díjmentes.

A kedvezményt az ügyfél egyszer veheti igénybe. A Raiffeisen Gondoskodás II. biztosítás választható
csomagjait, és ezek díjait a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista szabályozza.
II.

Kapcsolat Csomag – Premium Banking kedvezmény

Kártyadíjak (forint számlához)1
Premium Gold 2.0 és Premium Select számlához kapcsolódó betéti főkártya esetén:
Típus
Éves díj
az első évet követően
az 1. évben
A Bank elengedi a hatályos Premium
BetétikártyaBanking Kondíciós Listában meghirdetett
szolgáltatás
első éves kártyadíjat.
A mindenkor hatályos Premium Banking
[MasterCard
Kondíciós Lista kondíciói szerint.
Premium Gold
A jelen kedvezményre vonatkozó
bankkártya]
szerződés aláírásától számított 6. hónap
főkártya
végéig igényelt főkártyákra vonatkozik.
A nem részletezett díjak, jutalékok, költségek tekintetében, valamint a nem szabályozott kérdésekben a
mindenkor hatályos Premium Banking Kondíciós Lista az irányadó.
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Kapcsolat Számla - Bankszámlanyitási akció 20.000 Ft jóváírással IV.
Az akció időtartama: 2021. december 1. – 2022. január 07.
A Bank az akció időtartama alatt a Kapcsolat Csomagban Kapcsolat Számlát nyitó, nagykorú új ügyfelei
körében akciót hirdet, mely keretében a Bank az újonnan nyitott Kapcsolat bankszámla mellé, az alábbiakban
meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén 20.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél részére. A
jóváírás az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak
minősül.
A jóváírásra egyösszegben, legkésőbb 2022. április 8-ig kerül sor az ügyfél akció keretében nyitott
bankszámláján. Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal jogosult jóváírásra.
Az Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
1. az akció időtartama alatt Kapcsolat Számlát nyit,
2. új ügyfélnek minősül, azaz 2021. június 01. után a 2021. november 30. napját követő
bankszámlanyitásig nem rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával (amennyiben
csak hitelkártyával vagy értékpapírszámlával rendelkezik az Ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és
részt vehet az akcióban),
3. 2022. március 18-ig a Kapcsolat számlára legalább egy olyan jóváírás érkezik, mely az Ügyfél
munkáltatójától jött és melynek összege minimum a Kondíciós Listában meghirdetett havi jóváírási
feltétel összege,
4. 2022. március 18-án élő (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott
bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
5. 2022. március 18-án a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.

Kapcsolat Számla - Bankszámlanyitási akció 20.000 Ft jóváírással III.
Az akció időtartama: 2021. október 4. – 2021. november 30.
A Bank az akció időtartama alatt a Kapcsolat Csomagban Kapcsolat Számlát nyitó, nagykorú új ügyfelei
körében akciót hirdet, mely keretében a Bank az újonnan nyitott Kapcsolat bankszámla mellé, az alábbiakban
meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén 20.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél részére. A
jóváírás az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak
minősül.
A jóváírásra egyösszegben, legkésőbb 2022. február 28-ig kerül sor az ügyfél akció keretében nyitott
bankszámláján. Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal jogosult jóváírásra.
Az Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
1. az akció időtartama alatt Kapcsolat Számlát nyit,
2. új ügyfélnek minősül, azaz 2021. április 04. után a 2021. október 03. napját követő
bankszámlanyitásig nem rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával (amennyiben
csak hitelkártyával vagy értékpapírszámlával rendelkezik az Ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és
részt vehet az akcióban),
3. 2022. február 18-ig a Kapcsolat számlára legalább egy olyan jóváírás érkezik, mely az Ügyfél
munkáltatójától jött és melynek összege minimum a Kondíciós Listában meghirdetett havi jóváírási
feltétel összege,
4. 2022. február 18-án élő (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott
bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
5. 2022. február 18-án a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.
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1

Indexálás: Bank a jelen kondíciós listában jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző naptári
évre vonatkozó, évente közzétett átlagos fogyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke automatikusan, minden
év április 1. napjától a megelőző naptári évre irányadó átlagos fogyasztói árindexnek megfelelően módosul (indexálásra
kerül). A díj változását a Bank minden évben legkésőbb április hónap 1. napjáig jelen kondíciós listában közzéteszi. A díj
változásánál a Bank az általános kerekítési szabályok alapján egész forint összeget, euróban meghatározott díjtétel esetén
két tizedes jegyig megállapított összeget alkalmaz. Bank fenntartja a jogot arra, hogy egyes ügyfélcsoportok, illetve egyes
szolgáltatás típusok tekintetében a díj indexálását egy, vagy akár több alkalommal ne érvényesítse.
2
A kedvezményes számlavezetés egyik feltétele, hogy az Ügyfél Raiffeisen Banknál vezetett bankszámláján havonta
rendszeresen, minimum a mindenkori havi minimálbér bruttó összegének 80%-a (1000 Ft-ra felfelé kerekítve), maximum két
részletben jóváírásra kerüljön. Pénztári befizetéssel, bankon belüli lakossági számláról érkező átutalással és saját számlák
közötti átvezetéssel a feltételként meghatározott jóváírás nem teljesíthető. A Bank a számlanyitás hónapjára, díjcsomag
módosítás esetén a Kapcsolat Dolgozói Csomag igénybevételének első hónapra, illetve az azt követő hónapra vonatkozó
havi számlavezetési díjat nem számít fel. A jóváírásra vonatkozó vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 21.
napjától a tárgyhónap 24. napjáig terjedő időszak. Az első vizsgált időszak a számlanyitást követő 2. hónap 21-től
kezdődő időszak.
A kedvezményes számlavezetés másik feltétele, hogy az Ügyfél Adósként – ide nem értve az Adóstársat – a Raiffeisen
Banknál élő lakossági hitel- vagy kölcsönügylettel – ide nem értve a hitelkártyát és bankszámlahitelt – rendelkezik az
alábbiak figyelembevételével. A Bank hitelre vonatkozó kedvezmény feltételének teljesülését a díjterhelés napján vizsgálja.
A havi számlavezetési díjak a tárgyhónapot követő hónap első banki munkanapján kerülnek terhelésre.
3
Amennyiben az Ügyfél a Bank által vezetett egyéni vállalkozói, őstermelői, adószámmal rendelkező magánszemélyhez
tartozó vagy egyéb önálló egyéni vállalkozói fizetési vagy értékpapírszámlájára indít eseti átutalást, állandó átutalást,
deviza vagy SEPA átutalást, a megbízás díjának 0,3%, max. 6000 Ft mértékű részét a Bank nem számítja fel.
4
myRaiffeisen mobilalkalmazás keretében jelenleg nem adhatóak az alábbi átutalási megbízások: Eseti átutalás törlése,
Eseti és állandó átutalás visszahívása, SEPA Credit Transfer – EUR átutalás saját számlák között - sürgős, extra sürgős, Eseti
átutalás devizában forint számláról bankon belülre, SEPA Credit Transfer – EUR átutalás bankon belülre - sürgős, extra
sürgős, Eseti átutalás devizában forint számláról bankon kívülre, SEPA Credit Transfer – egységes euróövezetbe indított
EUR átutalás - sürgős, extra sürgős, Forint számláról külföldre irányuló forint eseti átutalás, Euró alapú SEPA DD Core
beszedés, Korlátozó rendelkezés rögzítése/módosítása/törlése, Beszedés letiltása, Teljesített beszedés visszatérítése, Eseti
átutalás devizában vagy forintban bankon kívül, Eseti átutalás devizában vagy forintban bankon belül.
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