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VI/B

Forint alapú és deviza (devizában folyósított és

devizában törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető
Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista
Érvényben: 2018. augusztus 3-tól visszavonásig
A jelen lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia-kamatlábak,
kamatváltoztatási mutatók részletes leírását tartalmazó melléklet.
Jelen Kondíciós Lista a már nem értékesített forint alapú Bankszámlahitel, Raiffeisen Személyi Kölcsön
(fedezet nélkül) és Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül, valamint deviza (devizában folyósított
és devizában törlesztett) Raiffeisen Személyi Kölcsön (fedezet nélkül) termékekre vonatkozik.
Jelen Kondíciós Lista tartalmazza a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint az elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény („Elszámolási törvény”) hatálya alá tartozó,
valamint az elszámolással nem érintett, 2014. július 26. napját követően kötött szerződések esetén irányadó feltételeket.
Elszámolással érintett szerződések:
Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések
rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény („Forintosítási törvény”) alapján a forint alapú és a deviza alapúnak nem
minősülő deviza kölcsönszerződések esetében a törvény erejénél fogva kötelező szerződésmódosításokat a fordulónapra
visszamenőleges hatállyal kell elvégezni. A forint alapú kölcsönszerződések fordulónapja 2015. június 30, a deviza
alapúnak nem minősülő deviza szerződések fordulónapja 2015. február 1.
A Bank a fordulónapra visszamenőleges hatállyal köteles megállapítani az érintett kölcsönök ügyleti kamatát és kezelési
költség mértékét, és erről az ügyfelet legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig egyedileg tájékoztatni. A fordulónaptól
érvényes ügyleti kamat, és kezelési költség pontos mértékét az egyedi tájékoztatás tartalmazza.
A Bank a szerződésmódosulásból eredő elszámolási kötelezettségét a fordulónapra visszamenőleges hatállyal teljesíti.
A Bank a fordulónapot követően, legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig köteles továbbá a szerződésmódosulás alapján
érvényes kondíciókat a fordulónapra visszamenőleges hatállyal közzétenni.
Elszámolással nem érintett szerződések:
A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) alapján végrehajtott módosítások 2015. február 1.
napjára visszamenőleges hatállyal kerülnek meghirdetésre.
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1. Bankszámlahitel kondíciók
1.1. AEGON - Raiffeisen bankszámlahitel program (Életbiztosítás fedezetes bankszámlahitel), Életbiztosítási hitel
kondíciók
A 2015. február 1. előtt szerződött bankszámlahitelek kamata 2015. február 1-jét követően, a Kúria egyoldalú
szerződésmódosításra vonatkozó jogegységi határozatához igazodóan, az MNB jegybanki alapkamat változása
alapján változik.
A referenciakamat leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.
2004.11.02. napjától az Életbiztosítási Hitel termék megszüntetésre kerül. Jelen kondíciós listában szereplő kondíciók a
2004.11.02. napja előtt igényelt kölcsönökre érvényesek.
2007.01.01. napjától a Aegon-Raiffeisen bankszámlahitel megszűntetésre kerül. Jelen kondicióslistában szereplő kondiciók
a 2007.01.01. napja előtt igényelt kölcsönökre érvényesek.
Változó mértékű kamatláb
2014. október 20-tól visszavonásig
Éves kezelési költség
Bankszámla hitelkeret összege
Lejárat
Kamatok tőkésítése
i

Szerződésmódosítási díj
Felszólító levél költsége
Külön igazolás díja

i

i

Évi 13,67%
A jóváhagyott hitelkeret 1,5%-a, de min. 3.000 Ft
A kötvény visszavásárlási értékének 90%-a, de min. 50.000 Ft, max.
5.000.000 Ft
A kötvény lejárata, de min. 3 hónap, max. 5 év
Havonta
1.240 Ft
206 Ft/levél
1.183 Ft/kiállított igazolás. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló
2009. évi CLXII. tv. törvény alapján a törlesztési táblázat díjmentes.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. elfogadható életbiztosítási termékei:
elnevezésű, határozatlan tartamú életbiztosítás
Életpálya
elnevezésű, egész életre szóló életbiztosítás
Benefit
elnevezésű, baleseti halálra vagy meghatározott tartamra szóló életbiztosítás
Aranyforint-2000 és Invest Plus
elnevezésű, meghatározott tartamra szóló életbiztosítás
Aranyfedezet-2000, Gyógyforrás és Távlat
elnevezésű, halálesetre vagy elérésre szóló vegyes életbiztosítás
Aranyfonal-2000 és Dinasztia
elnevezésű, rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás
Rezidencia Plusz
Fedezetként elfogadható eszközalapok, eszközalap kombinációk
(befektetés-technikai kiegészítővel rendelkező biztosítások esetén)
Magyar államkötvény eszközalap
Magyar pénzpiaci eszközalap
”A” típusú befektetési kombináció
100% magyar államkötvény eszközalap
”B” típusú befektetési kombináció
90% magyar államkötvény eszközalap, 10% magyar részvényalap

Életbiztosítási hitel esetén elfogadott életbiztosítási kötvények
ÁB-Aegon
AHICO
Signal

Aranyfonal I-II.
AEGON Egyéni Nyugdíjbiztosítás (411 000),
AEGON Egyéni Nyugdíjbiztosítás II., (412 000)
Cseppkő Életbiztosítás (413 000)
Egész életre szóló életbiztosítás (001-es, illetve 201-es jelű), Vegyes életbiztosítás (002-es, illetve 202-es jelű),Elérési
életbiztosítás, (004-es, 005-ös, 015-ös, illetve 205-ös jelű), Vegyes életbiztosítás többszöri elérési kifizetéssel (222-es jelű)
Elérésre vagy halálesetre szóló vegyes életbiztosítás (S0200, S0202, S0203),Elérésre vagy halálesetre szóló rövidített díjfizetésű
vegyes életbiztosítás (S0205), Elérésre vagy halálesetre szóló 15 éves tartamú lépcsőzetes szolgáltatású vegyes életbiztosítás
(S0215), Elérésre vagy halálesetre szóló 20 éves tartamú lépcsőzetes szolgáltatású vegyes életbiztosítás (S0220), Elérésre vagy
halálesetre szóló 20 éves tartamú lépcsőzetes szolgáltatású életbiztosítás (S0221), Elérésre vagy halálesetre szóló két életre
köthető vegyes életbiztosítás. A haláleseti és az elérési összeg egyenlő. (S0230), Elérési életbiztosítás elhalálozás esetén
díjvisszatérítéssel (S0301), Kötött időpontú életbiztosítás (S0400), Hozomány biztosítás (S0500), Jövőterv biztosítás (S0501) ,
MBI ' 97 ;"Trió Plusz Extra" halálesetre vagy elérésre szóló 20 éves tartamú lépcsőzetes szolgáltatású életbiztosítás (S0222) ;
"Elixír" elérésre vagy halálesetre szóló életbiztosítás (E0200) ; "Kvintett" halálesetre vagy elérésre szóló rövidített díjfizetésű
életbiztosítás (E0205) ; "Trió Plusz Extra" halálesetre vagy elérésre szóló 20 éves tartamú lépcsőzetes szolgáltatású életbiztosítás
(E0222) ;"Duett" elérésre vagy halálesetre szóló két életre köthető életbiztosítás (E0230) ; "Nosztalgia" elérésre szóló
életbiztosítás (halál esetén díjvisszatérítéssel) (E0301) ; "Allegro" kötött időpontra szóló életbiztosítás (E0400)
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1.2. Fedezetlen Bankszámlahitel kondíciók a 2011. szeptember 5-ig benyújtott igénylésekre vonatkozóan
A 2015. február 1. előtt szerződött bankszámlahitelek kamata 2015. február 1-jét követően, a Kúria egyoldalú
szerződésmódosításra vonatkozó jogegységi határozatához igazodóan, az MNB jegybanki alapkamat változása
alapján változik.
A referenciakamat leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.2.1. Kondíciók visszavonásig
Termékek

Bankszámlahitel Havi kamat
tőkésítéssel

Kamatláb
(évi %) forint
alapon

Kezelési
költség
(évi egyszeri
%)

17,67%

Hitelkeret 2%-a

Futamidő

Hitelkeret
(Ft)

Határozatlan
idejű

50.000 Ft2.000.000 Ft

1.2.2. Jóváírási kötelezettség teljesítése Fedezetlen Bankszámlahitel esetén
A Bank által meghatározott havi jóváírási kötelezettség az aktuális hónapot megelőző hónap 21. napjától az adott hó
20. napjáig teljesítendő (pl. a december havi jóváírási kötelezettségnek november 21. - december 20. között kell
eleget tenni). A havi jóváírási kötelezettség teljesítéseként a Bank a bankon kívülről érkező jóváírást fogadja el. A havi
jóváírási kötelezettség kizárólag készpénzbefizetéssel nem teljesíthető.

1.3. EgyenlegPlusz Bankszámlahitel kondíciók a 2011. szeptember 6-tól 2014. december 31-ig benyújtott
igénylésekre vonatkozóan, amelyeknél a keretbeállítás 2015. február 1-ig megtörtént
A 2015. február 1. előtt szerződött bankszámlahitelek kamata 2015. február 1-jét követően, a Kúria egyoldalú
szerződésmódosításra vonatkozó jogegységi határozatához igazodóan, az MNB jegybanki alapkamat változása
alapján változik.
A referenciakamat leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.3.1. Kondíciók visszavonásig
Termék

EgyenlegPlusz
Bankszámlahitel

Kamatláb
(évi %) forint
alapon

Kezelési
költség
(évi egyszeri
%)

18,52%

Hitelkeret 2%-a

Futamidő

Hitelkeret
(Ft)

Határozatlan
idejű

50.000 Ft2.000.000 Ft

A rendelkezésre álló hitelkeret 3.000 forintig történő kihasználása esetén a Bank nem számít fel kamatot.
A hitelkeret túllépése esetén a hitelkeret-túllépés időszakára az ügyfél nem jogosult a kamatmentességre, és a Bank a
kamatmentes összegre is a standard kamatmértéket alkalmazza.
1.3.2. Jóváírási kötelezettség teljesítése Fedezetlen Bankszámlahitel esetén
A Bank által meghatározott havi jóváírási kötelezettség az aktuális hónapot megelőző hónap 21. napjától az adott hó 20.
napjáig teljesítendő (pl. a december havi jóváírási kötelezettségnek november 21. - december 20. között kell eleget tenni).
A havi jóváírási kötelezettség teljesítéseként a Bank a bankon kívülről érkező jóváírást fogadja el. A havi jóváírási
kötelezettség kizárólag készpénzbefizetéssel nem teljesíthető.
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1.4. EgyenlegPlusz Bankszámlahitel kondíciók a 2015. január 22-től 2015. február 1-ig benyújtott igénylésekre,
amelyeknél a keretbeállítás 2015. február 1-ig megtörtént
A 2015. február 1. előtt szerződött bankszámlák kamata 2015. február 1-jét követően, a Kúria egyoldalú
szerződésmódosításra vonatkozó határozatához igazodóan, az MNB jegybanki alapkamat változása alapján változik.
A referenciakamat leírását az 1. számú melléklet tartalmazza
1.4.1. Kondíciók visszavonásig

Termék
EgyenlegPlusz
Bankszámlahitel

Kamatláb
(évi %) forint
alapon

Kezelési
költség
(évi egyszeri
%)

Futamidő

Hitelkeret
(Ft)

18,52%

Hitelkeret 2%-a

Határozatlan
idejű

50.000 Ft2.000.000 Ft

1.4.2. Jóváírási kötelezettség teljesítése EgyenlegPlusz Bankszámlahitel esetén
1.4.2.1.

A Bank által elvárt jövedelem jóváírási kötelezettség a hitelkeret rendelkezésre bocsátása érdekében az
EgyenlegPlusz Bankszámlahitel egyes altípusai esetében

A kötelezettség a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül teljesíthető az alábbi táblázatban foglaltak szerint.
Terméktípus
Automatikus Bankszámlahitel
Átvállalt Bankszámlahitel
1.4.2.2.

Elvárt jövedelem jóváírási kötelezettség
3 hónapon keresztül
1 hónapon keresztül

Havi elvárt jövedelem jóváírási kötelezettség

A Bank által meghatározott havi jóváírási kötelezettség az aktuális hónapot megelőző hónap 21. napjától az adott hó 20.
napjáig teljesítendő (pl. a december havi jóváírási kötelezettségnek november 21. - december 20. között kell eleget tenni).
A havi jóváírási kötelezettség teljesítéseként a Bank a bankon kívülről érkező jóváírást fogadja el. A havi jóváírási
kötelezettség kizárólag készpénzbefizetéssel nem teljesíthető.

1.5. EgyenlegPlusz Bankszámlahitel kondíciók a 2015. február 1-től beállított hitelkeretek esetében, amelyeknél
a keretbeállítás 2016. március 21-ig megtörtént
1.5.1. Kondíciók visszavonásig
Termék

Referenciakamatláb
mértéke (%)

EgyenlegPlusz
Bankszámlahitel

MNB jegybanki
alalpkamat

Kamatfelár
mértéke (%)

19,9%

Kezelési
költség
(évi
egyszeri)
Hitelkeret 2%-a

Futamidő

Határozatlan
idejű

Hitelkeret

50.000 Ft2.000.000 Ft

A referenciakamat, és a kamatfelár-változtatási mutató leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.
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1.5.2. Jóváírási kötelezettség teljesítése EgyenlegPlusz Bankszámlahitel esetén
1.5.2.1.

A Bank által elvárt jövedelem jóváírási kötelezettség a hitelkeret rendelkezésre bocsátása érdekében az
EgyenlegPlusz Bankszámlahitel egyes altípusai esetében

A kötelezettség a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül teljesíthető az alábbi táblázatban foglaltak szerint.
Terméktípus
Automatikus Bankszámlahitel
Átvállalt Bankszámlahitel
1.5.2.2.

Elvárt jövedelem jóváírási kötelezettség
3 hónapon keresztül
1 hónapon keresztül

Havi elvárt jövedelem jóváírási kötelezettség

A Bank által meghatározott havi jóváírási kötelezettség az aktuális hónapot megelőző hónap 21. napjától az adott hó 20.
napjáig teljesítendő (pl. a december havi jóváírási kötelezettségnek november 21. - december 20. között kell eleget tenni).
A havi jóváírási kötelezettség teljesítéseként a Bank a bankon kívülről érkező jóváírást fogadja el. A havi jóváírási
kötelezettség kizárólag készpénzbefizetéssel nem teljesíthető.

1.6. EgyenlegPlusz Bankszámlahitel kondíciók a 2016. március 21-től 2016. október 18-ig benyújtott
igénylésekre
1.6.1. Kondíciók visszavonásig
Termék

Referenciakamatláb
mértéke (%)

EgyenlegPlusz
Bankszámlahitel,
Egyszerűsített
EgyenlegPlusz
Bankszámlahitel

MNB jegybanki
alalpkamat

Kamatfelár
mértéke (%)

19,9%

Kezelési
költség
(évi
egyszeri)

Hitelkeret 2%-a

Futamidő

Határozatlan
idejű

Hitelkeret

50.000 Ft2.000.000 Ft

Kamatfelár módosítása: A Bank a H0F kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza, amelynek alapján a kamatfelár rögzített, annak
egyoldalú módosítására a Bank nem jogosult. A referenciakamat, és a kamatfelár-változtatási mutató leírását az 1. számú melléklet
tartalmazza.

1.6.2. Havi elvárt jövedelem jóváírási kötelezettség teljesítése EgyenlegPlusz/Egyszerűsített EgyenlegPlusz Bankszámlahitel
esetén
A Bank által meghatározott havi jóváírási kötelezettség az aktuális hónapot megelőző hónap 21. napjától az adott hó 20.
napjáig teljesítendő (pl. a december havi jóváírási kötelezettségnek november 21. - december 20. között kell eleget tenni).
A havi jóváírási kötelezettség teljesítéseként a Bank a bankon kívülről érkező jóváírást fogadja el. A havi jóváírási
kötelezettség kizárólag készpénzbefizetéssel nem teljesíthető.
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2. Deviza (devizában folyósított és devizában) törlesztett Raiffeisen Személyi Kölcsön (fedezet
nélkül) Kondíciók – a kölcsönszerződés megkötésekor változó kamatozással
Az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos
kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvényben előírt kötelezettsége alapján a Bank a
devizában nyilvántartott tartozásokat forintra váltja át.
Az átváltás az MNB által 2015. augusztus 19. napján jegyzett hivatalos devizaárfolyamon történik, emellett elengedésre
kerül az ezen árfolyam és a jelzálogkölcsön tartozások forintosítása során alkalmazott árfolyam közötti különbözetre eső, le
nem járt, devizában nyilvántartott követelésrész.
A módosításra a novemberi törlesztési esedékességre visszamenőleges hatállyal kerül sor.
A forintosítással a hiteldíj mértékében nem történik változás. A szerződés alapján fizetendő kamat, díj, illetve költség mértéke
a szerződés módosításával nem változik így megegyezik a jelen Kondíciós Lista 2. 9. és 12. fejezetében megadott
mértékekkel.
A Bank az egyedi szerződések módosításáról, és a módosítás mellőzésének lehetőségéről 2015. december 15-ig postai
levélben tájékoztatja ügyfeleit.
A kamat meghatározási módja 2015. február 1-jétől az alábbiak szerint módosul: Ha a kölcsön hátralévő futamideje
2015.február 1-jétől számítva a 3 évet nem haladja meg, a kamat mértéke a futamidő teljes időtartamára rögzített.

2.1. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2010. augusztus 22-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2010. augusztus 22-ig folyósított – szerződött – ügyletekre.
Folyósított kölcsönösszeg

Kamatláb Euró

Kamatláb Svájci frank

Kezelési költség

(Ft-ban kifejezve)

(évi%)

(évi%)

(havi%)

410.000 - 1.009.999 Ft
1.010.000 - 3.009.999 Ft
3.010.000 - 5.000.000 Ft

16,17%
15,47%
14,77%

12,08%

0,30%
0,30%
0,30%

A kezelési költség vetítési alapja a folyósított kölcsönösszeg.
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3. Forint alapú Raiffeisen Személyi Kölcsön (fedezet nélkül) Kondíciók – a kölcsönszerződés
megkötésekor változó kamatozással
A kamat meghatározási módja és a szerződésben meghatározott kamatperiódus az alábbiak szerint módosul:
Ha a kölcsön hátralévő futamideje a 2004.05.01-2014.07.26 között szerződött ügyletek esetén 2015.06.30-tól
(fordulónap) számítva, a 2014.07.27-2015.01.31 között szerződött ügyletek esetén 2015.02.01-től (fordulónap) számítva
a 3 évet nem haladja meg, akkor a kamat mértéke a futamidő teljes időtartamára rögzített.
Ha a kölcsön hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet, az MNB honlapján (http://www.mnb.hu) közzétett
kamatváltoztatási mutatóval módosulhat a kamat mértéke. A Bank a H0K kamatváltoztatási mutatót alkalmazza, amelynek
alapján a kamat a futamidő alatt rögzített, annak egyoldalú módosítására a Bank nem jogosult.
A H0K kamatváltoztatási mutató definícióját és mértékét a 2-es számú melléklet tartalmazza.
A kamatperiódus, ha a fordulónaptól számított hátralévő futamidő
o
o
o

3 éven belüli, úgy 3 évre
meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 évre
meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 évre

változik.

3.1.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2010. augusztus 22-ig induló ügyletekre

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2010. augusztus 22-ig folyósított – szerződött – ügyletekre
Folyósított kölcsönösszeg
(Ft)
200.000 - 409.999 Ft
410.000 - 1.009.999 Ft
1.010.000 - 3.009.999 Ft
3.010.000 - 5.000.000 Ft

Ügyleti évforduló

Kamatláb

Kezelési költség

(évi %)

(havi %)

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

16,99%
16,47%
14,99%
14,47%
14,29%
13,77%

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

13,59%
13,07%

0,30%
0,30%
0,30%
0,30%

A kezelési költség vetítési alapja a folyósított kölcsönösszeg.

3.2. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2010. augusztus 23-tól induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön ügyletekre érvényes kondíciók
A kondíciók azokra a 2010. augusztus 23-tól 2011. június 20-ig folyósított (szerződött) Személyi Kölcsön ügyletekre
vonatkoznak, amelyek esetén az igénylés 2011. május 16-ig megtörtént.
Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciókii
A kondíciók azokra a 2010. október 26-tól érvényes ajánlatok alapján 2011. július 4-ig folyósított (szerződött) Személyi
Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön ügyletekre vonatkoznak, amelyek esetén az
igénylés 2011. június 26-ig megtörtént.
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Személyi Kölcsön
Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)

Ügyleti évforduló

Személyi Kölcsön

Plusz

Egyszerűsített

Személyi Kölcsön

Személyi Kölcsön

Kezelési költség
(havi %)

Extra
Kamatláb (évi %)

200.000 - 409.999 Ft
410.000 - 1.009.999 Ft
1.010.000 - 5.000.000 Ft

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

19,36%
18,84%
17,36%
16,84%
16,66%
16,14%

17,86%
17,34%
15,86%
15,34%
15,16%
14,64%

19,36%
18,84%
17,36%
16,84%
16,66%
16,14%

0,30%
0,30%
0,30%

A kezelési költség vetítési alapja az ügyleti év elején fennálló tőkeösszeg.

3.3. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2011. május 17-től 2011. november 16-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön (Raiffeisen NévreSzóló Személyi Kölcsön) kondíciók
2011. május 17-től igényelt és 2011. november 16-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
2011. június 27-től 2012. április 1-ig igényelt és 2012. április 1-ig folyósított ügyletekre, valamint a 2011. június 26-ig
igényelt és 2011. július 5-től 2012. április 1-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
i

NévreSzóló Személyi Személyi Kölcsön Plusz

Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)

Ügyleti évforduló

Kölcsön

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített
Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

18,68%
18,16%
22,18%
21,66%
28,18%
27,66%

18,68%
18,16%

-

-

22,18%
21,66%

-

-

3.4. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2011. november 17-től 2012. március 1-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók
2012.február 14-ig igényelt és 2011. november 17-től 2012. március 1-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
2011. június 27-től 2012. április 1-ig igényelt és 2012. április 1-ig folyósított ügyletekre, valamint a 2011. június 26-ig
igényelt és 2011. július 5-től 2012. április 1-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
i

NévreSzóló Személyi Személyi Kölcsön Plusz

Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)

Ügyleti évforduló

Kölcsön

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített
Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

18,68%
18,16%
22,18%
21,66%
23,73%
23,21%

18,68%
18,16%

-

-

22,18%
21,66%

-

-
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3.5. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2012. március 2-től 2012. április 1-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók
2012.február 15-től igényelt és 2012. április 1-jéig folyósított, valamint a 2012. február 15-ét megelőzően igényelt és
2012. március 2-től 2012. április 1-jéig folyósított ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
2011. június 27-től 2012. április 1-ig igényelt és 2012. április 1-ig folyósított ügyletekre, valamint a 2011. június 26-ig
igényelt és 2011. július 5-től 2012. április 1-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
i

NévreSzóló Személyi Személyi Kölcsön Plusz

Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

Ügyleti évforduló

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kölcsön

18,68%
18,16%
22,18%
21,66%
24,03%
23,51%

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített
Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
18,68%
18,16%

-

-

22,18%
21,66%

-

-

3.6. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2012. április 2-től 2012. május 18-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók
2012. április 2-től április 25-ig igényelt és 2012. május 18-ig folyósított ügyletekre, valamint a 2012. április 2-át
megelőzően igényelt, és 2012. április 2-től 2012. május 18-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
2012. április 2-től 2012. április 25-ig igényelt és 2012. május 18-ig folyósított ügyletekre, valamint a 2012. április 2-át
megelőzően igényelt, és 2012. április 2-től 2012. május 18-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
i

NévreSzóló Személyi Személyi Kölcsön Plusz

Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

Ügyleti évforduló

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kölcsön

17,57%
17,05%
21,07%
20,55%
22,52%
22,00%

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített
Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
17,57%
17,05%

-

-

21,07%
20,55%

-

-

3.7. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2012. május 19-től 2012. szeptember 21-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók
2012. április 26-tól 2012. augusztus 21-ig igényelt és 2012 szeptember 21-ig folyósított ügyletekre, valamint a 2012. április
26-át megelőzően igényelt, és 2012. május 19-től 2012 szeptember 21-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
2012. április 26-tól 2012. augusztus 21-ig igényelt és szeptember 21-ig folyósított ügyletekre, valamint az ezt megelőzően
igényelt, és 2012. május 19-től 2012. szeptember 21-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
i
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NévreSzóló Személyi Személyi Kölcsön Plusz

Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

Kölcsön

16,12%
15,60%
20,12%
19,60%
22,32%
21,80%

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített
Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
16,12%
15,60%

-

-

20,12%
19,60%

-

-

3.8. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2012. szeptember 22-től 2012. december 31-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön, Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi
Kölcsön kondíciók
2012. augusztus 22-től 2012. december 31-ig igényelt ügyletekre, valamint a 2012. augusztus 22-ét megelőzően igényelt,
és 2012. szeptember 22-től 2012. december 31-ig folyósított ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
NévreSzóló Személyi
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

16,12%
15,60%
20,12%
19,60%
22,32%
21,80%

15,12%
14,60%
19,12%
18,60%
21,32%
20,80%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

-

-

20,12%
19,60%

19,12%
18,60%

-

-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

3.9. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2013. január 1-jétől 2013. április 24-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön, Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi
Kölcsön kondíciók
2013. január 1-jétől 2013. április 24-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2012.
december 31. után 2013. április 24-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
NévreSzóló Személyi
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

-

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

16,71%
20,31%
22,11%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
15,71%
19,31%
20,31%
21,11%
-

19,31%
-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

3.10.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2013. április 25-től 2013. június 30-ig induló ügyletekre

Raiffeisen Személyi Kölcsön, Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi
Kölcsön kondíciók
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2013. április 25-től 2013- június 30-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2013.
április 24-től 2013. június 30-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
NévreSzóló Személyi
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

18,04%
17,52%
21,64%
21,12%
23,44%
22,92%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
17,04%
16,52%
20,64%
21,64%
20,12%
21,12%
22,44%
21,92%

20,64%
20,12%
-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

3.11.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók 2013. július 1-től 2013. augusztus 21-ig induló ügyletekre

Raiffeisen Személyi Kölcsön, Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi
Kölcsön kondíciók
2013. július 1-jétől 2013. augusztus 21-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2013.
június 30. után 2013. augusztus 21-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.

Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

-

NévreSzóló Személyi

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

17,29%
20,29%
22,29%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
16,29%
19,29%
20,29%
21,29%
-

19,29%
-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

3.12.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók 2013. augusztus 22-től 2013. október 29-ig induló ügyletekre

2013. augusztus 22-től 2013. október 29-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és
2013. augusztus 21. után 2013. október 29-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
NévreSzóló Személyi
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

-

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

17,81%
20,81%
22,81%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
16,81%
19,81%
20,81%
21,81%
-

19,81%
-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.
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3.13.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók 2013. október 30-tól 2013. december 31-ig induló ügyletekre

Raiffeisen Személyi Kölcsön, Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi
Kölcsön kondíciók
2013. október 30-tól 2013. december 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és
2013. október 29. után 2013. december 31-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.

Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

Ügyleti évforduló

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

NévreSzóló Személyi

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

18,42%
17,90%
21,42%
20,90%
23,42%
22,90%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
17,42%
16,90%
20,42%
21,42%
19,90%
20,90%
22,42%
21,90%

20,42%
19,90%
-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

3.14.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók 2014. január 1-jétől 2014. május 26-ig induló ügyletekre

Raiffeisen Személyi Kölcsön, Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi
Kölcsön kondíciók
2014. január 1-jétől 2014. május 26-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2013.
december 31. után 2014. május 26-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.

NévreSzóló Személyi
Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)

Ügyleti évforduló

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

18,95%
18,43%
21,95%
21,43%
23,25%
22,73%

17,95%
17,43%
20,95%
20,43%
22,25%
21,73%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

-

-

21,95%
21,43%

20,95%
20,43%

-

-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza

3.15.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók 2014. május 27-től 2014. június 30-ig induló ügyletekre

Raiffeisen Személyi Kölcsön, Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi
Kölcsön kondíciók
2014. május 27-től 2014. június 30-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2014.
május 26. után 2014. június 30-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042  LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA

12

Lakossági Kondíciós Lista
rr
NévreSzóló Személyi
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

-

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

18,95%
21,95%
23,25%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
17,95%
20,95%
21,95%
22,25%
-

20,95%
-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

3.16.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók 2014. július 1-jétől 2014. december 31-ig induló ügyletekre

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók
2014. július 1-jétől 2014.12.31-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
Személyi Kölcsön Plusz, Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
2014. július 1-jétől 2014. október 29-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.

Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

NévreSzóló Személyi

NévreSzóló

Kölcsön

Személyi

kamatkedvezmény

Kölcsön kamat-

nélkül

kedvezménnyel

18,95%
21,95%
22,50%

17,95%
20,95%
21,50%

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Plusz

Személyi Kölcsön Extra

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Egyszerűsített Személyi

Kölcsön

Kölcsön

kamatkedvezmény nélkül

kamatkedvezménnyel

Kamatláb forint alapon (évi %)
A1 minősítési kategória
A2 minősítési kategória
A3 minősítési kategória

-

21,95%
-

20,95%
-

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.
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4. Forint alapú Raiffeisen Személyi Kölcsön (fedezet nélkül) Kondíciók – a kölcsönszerződés
megkötésekor rögzített kamatozással
A kamat mértéke a futamidő végéig rögzített.

4.1. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2012. augusztus 22-től 2012. december 31-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön kondíciók
A 2012. augusztus 22-től 2012. december 31-ig igényelt és 2012. december 31-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
Minősítési

Kamatláb kamat-kedvezmény

Kamatláb

kategória
A1
A2
A3

nélkül (évi %)
21,05%
25,05%
26,53%

kamatkedvezménnyel (évi%)
20,05%
24,05%
25,53%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.2. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön kondíciók
2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2012.
december 31-től 2013. június 30-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
Minősítési

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

kategória

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

A1

21,05%

20,05%

A2
A3

24,55%
25,75%

23,55%
24,75%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.3. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2013. július 1-jétől 2013. december 31-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön kondíciók
2013. július 1-jétől 2013. december 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2013.
július 1-től 2013. december 31-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
Minősítési

Kamatláb kamat-kedvezmény

Kamatláb

kategória

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

A1
A2
A3

19,95%
22,95%
24,55%

18,95%
21,95%
23,55%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
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4.4. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön kondíciók
2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2014.
január 1-től 2014. június 30-ig szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
Minősítési

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

kategória

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

A1
A2
A3

19,95%
22,95%
23,55%

18,95%
21,95%
22,55%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.5. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2014. július 1-jétől 2014. december 31-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön kondíciók
2014. július 1-jétől 2014. december 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
2014. október 29-től 2014. december 31-ig igényelt és szerződött Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön
ügyletekre irányadóan.
Raiffeisen Gyorskölcsön és Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön – aktív számlahasználattal kondíciók
2014. augusztus 21-től 2014. december 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
Termék-név

Raiffeisen
MindigFix Személyi Kölcsön

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi
Kölcsön

Raiffiesen Gyorskölcsön

Raiffeisen Csúcs
Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
Minősítési
kategória
A1
A2
A3

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%
22,50%
22,90%

kamatkedvezménnyel
18,95%
21,50%
21,90%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel
18,95%

kamatkedvezmény
nélkül
21,00%

kamatkedvezménnyel
20,00%

kamatkedvezmény
nélkül
22,90%

kamatkedvezménnyel
21,90%

kötelező aktív
számlahasználattal
13,99%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.6. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2015. január 1-jétől 2015. január 31-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen Gyorskölcsön és Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön –
aktív számlahasználattal kondíciók
2015. január 1-től 2015. január 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
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Terméknév

Raiffeisen

Raiffeisen Csúcs Személyi

Raiffiesen Gyorskölcsön

MindigFix Személyi Kölcsön

Kölcsön

Kamatláb (évi %)
kamat-

Minősítési

kedvezmény

kategória

nélkül

kamat-

kamat-

kedvezmény

kedvezménnyel

A1

18,95%

17,95%

A2

20,95%

19,95%

A3

22,65%

21,65%

nélkül
22,65%

kamat-

kötelező aktív számla-

kedvezménnyel

használattal

21,65%

13,99%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.7. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2015. február 1-jétől 2015. június 30-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen Gyorskölcsön és Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön –
aktív számlahasználattal kondíciók
2015. február 1-től 2015. június 30-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
A 2015. március 9-től 2015. június 30-ig igényelt és szerződött Személyi Kölcsön Extra ügyletekre és a 2015. március 30tól 2015. június 30-ig igényelt és szerződött Egyszerűsített Személyi Kölcsön ügyletekre irányadóan.
A tőkenövelés nélküli devizanemváltásra irányuló szerződések esetén (hitelkiváltás) az A2 minősítési kategóriára vonatkozó
kondíciók érvényesek.
Termék-név

Raiffeisen

Egyszerűsített Személyi

Személyi Kölcsön Extra

MindigFix Személyi Kölcsön

Raiffiesen Gyorskölcsön

Kölcsön

Raiffeisen Csúcs
Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
Minősítési
kategória
A1
A2
A3

kamatkedvezmény
nélkül

kamat-

kamatkedvezménnyel

18,95%
20,95%
22,65%

kedvezmény

17,95%
19,95%
21,65%

nélkül

kamat-

kamatkedvezménnyel

19,95%

18,95%

kedvezmény
nélkül

kamat-

kamatkedvezménnyel

19,95%

18,95%

kedvezmény
nélkül

kamatkedvezménnyel

22,65%

kötelező aktív
számlahasználattal

21,65%

13,99%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.8. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2015. július 1-jétől 2015. augusztus 24-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen Gyorskölcsön, Raiffeisen AdósságKönnyítő Kölcsön
és Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön – aktív számlahasználattal kondíciók
2015. július 1-től 2015. augusztus 24-ig, AdósságKönnyítő kölcsön esetén 2015. július 14-től 2015. augusztus 24-ig
igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
A 2015. július 6-tól 2015. augusztus 24-ig igényelt és szerződött Személyi Kölcsön Extra ügyletekre valamint a 2015.
augusztus 11-től 2015. augusztus 24-ig igényelt és szerződött Egyszerűsített Személyi Kölcsön ügyletekre irányadóan.
Termék-

Raiffeisen

név

MindigFix Személyi Kölcsön

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Raiffiesen Gyorskölcsön

Kölcsön

Raiffiesen AdósságKönnyítő

Raiffeisen Csúcs

Kölcsön

Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
Minősítési
kategória
A1
A2
A3

kamatkedvezmény
nélkül
18,50%
19,95%
22,30%

kamatkedvezménnyel
17,50%
18,95%
21,30%

kamatkedvezmény
nélkül
14,99%

kamatkedvezménnyel
13,99%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel
18,95%

kamatkedvezmény
nélkül
22,30%

kamatkedvezménnyel
21,30%

kamatkedvezmény
nélkül
16,50%

kamatkedvezménnyel
15,50%

kötelező aktív
számlahasználattal
13,99%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.9. Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2015. augusztus 25-től 2015. december 31-ig induló ügyletekre
Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen Gyorskölcsön, Raiffeisen AdósságKönnyítő Kölcsön
és Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön – aktív számlahasználattal kondíciók
2015. augusztus 25-től 2015. december 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042  LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA

16

Lakossági Kondíciós Lista
rr
A 2015. október 9-tól 2015. december 31-ig igényelt és szerződött Személyi Kölcsön Extra ügyletekre valamint a 2015.
augusztus 25-tól 2015. október 31-ig, valamint a 2015. november 13-tól 2015. december 31-ig igényelt és szerződött
Egyszerűsített Személyi Kölcsön ügyletekre irányadóan.
Termék-

Raiffeisen

név

MindigFix Személyi Kölcsön

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Raiffiesen Gyorskölcsön

Kölcsön

Raiffiesen AdósságKönnyítő

Raiffeisen Csúcs

Kölcsön

Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
Minősítési
kategória
A1
A2
A3

kamatkedvezmény
nélkül
18,50%
19,95%
22,30%

kamatkedvezménnyel
17,50%
18,95%
21,30%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel
18,95%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel

kamatkedvezmény
nélkül

18,95%

22,30%

kamatkedvezménnyel
21,30%

kamatkedvezmény
nélkül
16,50%

kamatkedvezménnyel
15,50%

kötelező aktív
számlahasználattal
13,99%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.10.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2016. január 1-jétől 2016. március 20-ig induló ügyletekre

Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen Gyorskölcsön, Raiffeisen AdósságKönnyítő Kölcsön
és Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön – aktív számlahasználattal kondíciók
2016. január 1-jétől 2016. március 20-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadóan.
Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
A 2016.01.01-től 2016.01.31-ig igényelt és szerződött, valamint a 2016.02.12-től 03.11-ig igényelt és szerződött
Egyszerűsített Személyi Kölcsön ügyletekre, valamint a 2016.01.19-től 03.11-ig igényelt és szerződött Személyi Kölcsön
Extra ügyletekre irányadóan
Termék-

Raiffeisen

név

MindigFix Személyi Kölcsön

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Raiffiesen Gyorskölcsön

Kölcsön

Raiffiesen AdósságKönnyítő

Raiffeisen Csúcs

Kölcsön

Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
Minősítési
kategória
A1
A2
A3

kamatkedvezmény
nélkül
18,50%
19,95%
22,00%

kamatkedvezménnyel
17,50%
18,95%
21,00%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel
18,95%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel

kamatkedvezmény
nélkül

18,95%

22,00%

kamatkedvezménnyel
21,00%

kamatkedvezmény
nélkül
16,50%

kamatkedvezménnyel
15,50%

kötelező aktív
számlahasználattal
13,99%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.11.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2016. március 21-től 2016. június 30-ig induló ügyletekre

Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen Gyorskölcsön, Raiffeisen AdósságKönnyítő Kölcsön
és Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön – aktív számlahasználattal kondíciók
2016. 03.21-től benyújtott igénylésekre irányadó kondíciók, amennyiben a kölcsön folyósítására 2016.06.30-ig sor kerül.
Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
A 2016.04.22-től 2016.06.27-ig benyújtott Személyi Kölcsön Extra igénylésekre, valamint a 2016.05.19-től 2016.06.27ig benyújtott Egyszerűsített Személyi Kölcsön igénylésekre irányadó kondíciók, amennyiben a kölcsön folyósítására
2016.06.30-ig sor kerül
Termék-

Raiffeisen

név

MindigFix Személyi Kölcsön

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Raiffiesen Gyorskölcsön

Kölcsön

Raiffiesen AdósságKönnyítő

Raiffeisen Csúcs

Kölcsön

Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
Minősítési
kategória
A1
A2
A3

kamatkedvezmény
nélkül
18,50%
19,95%
21,60%

kamatkedvezménnyel
17,50%
18,95%
20,60%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel
18,95%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel
18,95%

kamatkedvezmény
nélkül
21,60%

kamatkedvezménnyel
20,60%

kamatkedvezmény
nélkül
16,50%

kamatkedvezménnyel
15,50%

kötelező aktív
számlahasználattal
13,99%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.12.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2016. július 1-től 2016.október 18-ig induló ügyletekre

Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen Gyorskölcsön, Raiffeisen AdósságKönnyítő Kölcsön
és Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön – aktív számlahasználattal kondíciók
A 2016.07.01-től 2016.10.18-ig benyújtott igénylésekre irányadó kondíciók.
Személyi Kölcsön Extra és Egyszerűsített Személyi Kölcsön kondíciók
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
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A 2016.07.01-től 2016.10.18-ig benyújtott igénylésekre irányadó kondíciók.
2016.10.19-től a Raiffeisen MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen Gyorskölcsön, Raiffeisen AdósságKönnyítő Kölcsön és
Raiffesien Csúcs Személyi Kölcsön – aktív számlahasználattal, valamint az Egyszerűsített Személyi Kölcsön termékek nem
igényelhetőek.

Termék-

Raiffeisen

név

MindigFix Személyi Kölcsön

Személyi Kölcsön Extra

Egyszerűsített Személyi

Raiffiesen Gyorskölcsön

Kölcsön

Raiffiesen AdósságKönnyítő

Raiffeisen Csúcs

Kölcsön

Személyi Kölcsön

Kamatláb (évi %)
Minősítési
kategória

kamatkedvezmény
nélkül

A1
A2
A3

kamatkedvezménnyel

18,50%
18,50%
19,95%

17,50%
17,50%
18,95%

kamatkedvezmény
nélkül
18,50%

kamat-

kamatkedvezménnyel
17,50%

kedvezmény
nélkül

kamatkedvezménnyel

18,50%

17,50%

kamatkedvezmény
nélkül
19,95%

kamatkedvezménnyel

kamatkedvezmény

18,95%

nélkül
15,50%

kamatkedvezménnyel
14,50%

kötelező aktív
számlahasználattal
9,95%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.1.1
pontja tartalmazza.

4.13.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2016.10.19-től 2017.05.01-ig induló ügyletekre

A 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésekre érvényes kondíciók.

Kedvezmény nélkül

19,95%

Hitelbírálati díj
(egyszeri)
1,00%

Jövedelem

11,95%

1,00%

Aktív számlahasználat

16,95%

1,00%

Hitelkiváltás

17,95%

1,00%

Adóstárs

17,95%

1,00%

Gyorsaság

20,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Jövedelem

8,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Hitelkiváltás

14,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Adóstárs

14,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Gyorsaság

17,95%

1,00%

Választott kedvezmény

Kamatláb évi (%)

A 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön Extra igénylésekre érvényes kondíciók. A Jövedelem Kedvezmény a
2017.02.15-től kiállított igénylések esetén választható.
Választott kedvezmény
Kedvezmény nélkül
Jövedelem
Aktív számlahasználat
Aktív számlahasználat és Jövedelem

Kamatláb évi (%)
19,95%
11,95%
16,95%
8,95%

Hitelbírálati díj
(egyszeri)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
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4.14.

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2017.05.02-től 2018.03.30-ig induló ügyletekre

A 2017.05.02-től 2018.03.30-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésekre érvényes kondíciók.
Választott kedvezmény

Kamatláb évi (%)

Hitelbírálati díj (egyszeri)

7,95%

1,00%

Jövedelem

10,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Hitelkiváltás

12,95%

1,00%

Aktív számlahasználat

14,95%

1,00%

Hitelkiváltás

15,95%

1,00%

Kedvezmény nélkül

17,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Jövedelem

A 2017.05.02-től 2018.03.30-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön Extra igénylésekre érvényes kondíciók.
Választott kedvezmény
Aktív számlahasználat és Jövedelem
Jövedelem
Aktív számlahasználat
Kedvezmény nélkül

4.15.

Kamatláb évi (%)

Hitelbírálati díj (egyszeri)

7,95%
10,95%
14,95%
17,95%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2018.04.01-től 2018.05.03-ig induló ügyletekre

A 2018.04.01-től 2018.05.03-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésekre érvényes kondíciók.
Választott kedvezmény
Aktív számlahasználat és Jövedelem

Kamatláb évi (%)

Hitelbírálati díj (egyszeri)

7,95%

1,00%

Jövedelem

10,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Hitelkiváltás

10,95%

1,00%

Hitelkiváltás

13,95%

1,00%

Aktív számlahasználat

14,95%

1,00%

Kedvezmény nélkül

17,95%

1,00%

A 2018.04.01-től 2018.05.03-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön Extra igénylésekre érvényes kondíciók.
Választott kedvezmény
Aktív számlahasználat és Jövedelem
Jövedelem
Aktív számlahasználat
Kedvezmény nélkül

4.16.

Kamatláb évi (%)

Hitelbírálati díj (egyszeri)

7,95%
10,95%
14,95%
17,95%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2018.05.04-től 2018.06.06-ig induló ügyletekre

A 2018.05.04-től 2018.06.06-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésekre érvényes kondíciók.
Választott kedvezmény

Kamatláb évi (%)

Hitelbírálati díj (egyszeri)

7,95%

1,00%

Jövedelem

10,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Hitelkiváltás

10,95%

1,00%

Hitelkiváltás

13,95%

1,00%

Aktív számlahasználat

14,95%

1,00%

Kedvezmény nélkül

17,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Jövedelem

A 2018.05.04-től 2018.06.06-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön Extra igénylésekre érvényes kondíciók.

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
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Választott kedvezmény
Aktív számlahasználat és Jövedelem
Jövedelem
Aktív számlahasználat
Kedvezmény nélkül

4.17.

Kamatláb évi (%)

Hitelbírálati díj (egyszeri)

7,95%
10,95%
14,95%
17,95%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2018.06.07-től 2018.08.02-ig induló ügyletekre

A 2018.06.07-től 2018.08.02-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésekre érvényes kondíciók.
Választott kedvezmény
Aktív számlahasználat és Jövedelem

Kamatláb évi (%)

Hitelbírálati díj (egyszeri)

7,95%

1,00%

Jövedelem

10,95%

1,00%

Aktív számlahasználat és Hitelkiváltás

10,95%

1,00%

Hitelkiváltás

13,95%

1,00%

Aktív számlahasználat

14,95%

1,00%

Kedvezmény nélkül

17,95%

1,00%

A 2018.06.07-től 2018.08.02-ig kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésekre érvényes kondíciók.
Választott kedvezmény
Aktív számlahasználat és Jövedelem
Jövedelem
Aktív számlahasználat
Kedvezmény nélkül

Kamatláb évi (%)

Hitelbírálati díj (egyszeri)

7,95%
10,95%
14,95%
17,95%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
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5. Forint alapú Raiffeisen Személyi Kölcsön (fedezet nélkül) Kondíciók – a kölcsönszerződés
megkötésekor referencia kamathoz kötött kamatozással
A kamatfelár meghatározási módja az alábbiak szerint módosul.
Ha a kölcsön hátralévő futamideje 2015.06.30-tól (fordulónap) számítva, a 3 évet nem haladja meg, akkor a kamatfelár
mértéke a futamidő teljes időtartamára rögzített.
Ha a kölcsön hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet, az MNB honlapján (http://www.mnb.hu) közzétett kamatfelárváltoztatási mutatóval módosulhat a kamatfelár mértéke. A Bank a H0F kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza, amelynek
alapján a kamatfelár a futamidő alatt rögzített, annak egyoldalú módosítására a Bank nem jogosult.
A referenciakamat és a H0F kamatfelár-változtatási mutató definícióját és mértékét a 3-as számú melléklet tartalmazza.
A kamatfelár-periódus, ha a fordulónaptól számított hátralévő futamidő
o
o
o

3 éven belüli, úgy 3 évre
meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 évre
meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 évre

változik.

5.1. Kedvezményes kamatozású Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2012. február 22-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Személyi Kölcsön kondíciók a 2012. február 22-ig befogadott és legkésőbb 2012. március 21-ig folyósított
ügyletekre.
Referencia-kamatláb
MNB jegybanki alapkamat

Kamatfelár

Kezelési költség

(évi %)

(havi %)

5,00%

0,00%

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042  LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA

21

Lakossági Kondíciós Lista
rr
6. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók – a kölcsönszerződés megkötésekor
változó kamatozással
A kamat meghatározási módja és a szerződésben meghatározott kamatperiódus az alábbiak szerint módosul:
Ha a kölcsön hátralévő futamideje a 2004.05.01-2014.07.26 között szerződött ügyletek esetén 2015.06.30-tól
(fordulónap) számítva, a 2014.07.27-2015.01.31 között szerződött ügyletek esetén 2015.02.01-től (fordulónap) számítva
a 3 évet nem haladja meg, akkor a kamat mértéke a futamidő teljes időtartamára rögzített.
Ha a kölcsön hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet, az MNB honlapján (http://www.mnb.hu) közzétett
kamatváltoztatási mutatóval módosulhat a kamat mértéke. A Bank a H0K kamatváltoztatási mutatót alkalmazza, amelynek
alapján a kamat a futamidő alatt rögzített, annak egyoldalú módosítására a Bank nem jogosult.
A H0K kamatváltoztatási mutató definícióját és mértékét a 2-es számú melléklet tartalmazza.
A kamatperiódus, ha a fordulónaptól számított hátralévő futamidő
o
o
o

3 éven belüli, úgy 3 évre
meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 évre
meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 évre

változik.

6.1. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2010. augusztus 22-ig induló ügyletekre
Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2010. augusztus 22-ig folyósított – szerződött – ügyletekre.
Folyósított kölcsönösszeg
(Ft)
50.000 - 409.999 Ft
410.000 - 1.009.999 Ft
1.010.000 - 3.009.999 Ft
3.010.000 - 10.000.000 Ft

Ügyleti évforduló
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb

Kezelési költség

(évi %)

(havi %)

16,99%
16,47%
14,99%
14,47%
14,29%
13,77%
13,59%
13,07%

0,30%
0,30%
0,30%
0,30%

A kezelési költség vetítési alapja a folyósított kölcsönösszeg.

6.2. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2010. augusztus 23-tól induló ügyletekre
A kondíciók azokra a 2010. augusztus 23. és 2011. augusztus 5. között folyósított (szerződött) Raiffeisen Újrakezdés Hitel
Fedezet Nélkül ügyletekre vonatkoznak, amelyek esetén az igénylésre legkésőbb 2011. július 19-ig sor került.
Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 409.999 Ft
410.000 - 1.009.999 Ft
1.010.000 - 10.00.000 Ft

Ügyleti évforduló
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb

Kezelési költség

(évi %)

(havi %)

19,36%
18,84%
17,36%
16,84%
16,66%
16,14%

0,30%
0,30%
0,30%

A kezelési költség vetítési alapja az ügyleti év elején fennálló tőkeösszeg.
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6.3. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2011. július 20-tól 2011. november 30-ig induló
ügyletekre
A kondíciók azokra a 2011. július 20. és 2011. november 30. között folyósított (szerződött) Raiffeisen Újrakezdés Hitel
Fedezet Nélkül ügyletekre vonatkoznak, amelyek esetén az igénylésre 2011.július 20-tól 2011. október 23-ig sor került.
Ezen kondíciók vonatkoznak a 2012.július19-ig igényelt és 2011.augusztus 08-tól folyósított ügyletekre.
Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 409.999 Ft
410.000 - 1.009.999 Ft
1.010.000 - 10.000.000 Ft

Ügyleti évforduló
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb

Kezelési költség

(évi %)

(havi %)

19,36%
18,84%
17,36%
16,84%
16,66%
16,14%

0,30%
0,30%
0,30%

A kezelési költség vetítési alapja az ügyleti év elején fennálló tőkeösszeg.

6.4. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2011. december 1-től 2012. március 1-ig induló
ügyletekre
A kondíciók a 2011. október 24-től kezdődően 2012. február 14-ig igényelt és 2012. március 1-ig folyósított, illetve a
2011. október 23-ig igényelt és 2011. december 1-jétől 2012. március 1-ig folyósított forint alapú Raiffeisen Újrakezdés
Hitel Fedezet Nélkül hitelekre vonatkoznak.
Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 409.999 Ft
410.000 - 1.009.999 Ft
1.010.000 - 10.000.000 Ft

Ügyleti évforduló
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb

Kezelési költség

(évi %)

(havi %)

19,36%
18,84%
17,36%
16,84%
16,66%
16,14%

0,30%
0,30%
0,30%

A kezelési költség vetítési alapja az ügyleti év elején fennálló tőkeösszeg.

6.5. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2012. március 2-től 2012. április 1-ig induló
ügyletekre
2012. február 15-től igényelt és 2012. április 1-jéig folyósított ügyletekre, valamint a 2012. február 15-ét megelőzően
igényelt és 2012. március 2-től 2012. április 1-jéig folyósított ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

Ügyleti évforduló
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb
(évi %)
24,03%
23,51%

6.6. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2012. április 2-től 2012. május 18-ig induló
ügyletekre
2012. április 2-től 2012. április 25-ig igényelt és 2012. május 18-ig folyósított ügyletekre, valamint a 2012. április 2-át
megelőzően igényelt, és 2012. április 2-től 2012. május 18-ig folyósított ügyletekre irányadó kondíciók.

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042  LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA

23

Lakossági Kondíciós Lista
rr
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb
(évi %)
22,52%
22,00%

6.7. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók 2012. május 19-től 2012. augusztus 21-ig induló
ügyletekre
2012. április 26-tól 2012. augusztus 21-ig beadott igénylésekre, valamint a 2012. április 26-át megelőzően igényelt, de
2012. május 18- tól augusztus 21-ig folyósított ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb
(évi %)
22,32%
21,80%

6.8. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók 2012. augusztus 22-től 2012. december 31-ig induló
ügyletekre
2012. augusztus 22-től 2012. december 31-ig igényelt és 2012. december 31-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

22,32%
21,80%

21,32%
20,80%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.

6.9. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2013. január 1-jétől 2013. április 24-ig induló
ügyletekre
2013. január 1-jétől 2013. április 24-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2012.
december 31. után 2013. április 24-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

-

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

22,11%

21,11%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.

6.10. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2013. április 25-től 2013. június 30-ig induló
ügyletekre
2013. április 25-től 2013. június 30-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2013.
április 24. után 2013. június 30-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

Ügyleti évforduló
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

23,44%
22,92%

22,44%
21,92%
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Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.

6.11. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2013. július 1-jétől 2013. augusztus 21-ig induló
ügyletekre
2013. július 1-jétől 2013. augusztus 21-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2013.
június 30. után 2013- augusztus 21-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

-

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

22,29%

21,29%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.

6.12. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2013. augusztus 22-től 2013. október 29-ig
induló ügyletekre
2013. augusztus 22-től 2013. október 29-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és
2013. augusztus 21. után 2013. október 29-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

-

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

22,81%

21,81%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.

6.13. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2013. október 30-tól 2013. december 31-ig
induló ügyletekre
2013. október 30-tól 2013. december 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és
2013. október 29. után 2013. december 31-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók .
Folyósított
kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

Ügyleti évforduló
07.01--től 10.19-ig
10.20-tól 06.30-ig

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

23,42%
22,90%

22,42%
21,90%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.

6.14. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2014. január 1-jétől 2014.május 26-ig induló
ügyletekre
2014. január 1-jétől 2014.május 26-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2013.
december 31. után 2014-május 26-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
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Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)

2014.01.01-től
2014.10.19-ig
2014.10.20-tól

50.000 - 10.000.000 Ft

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

23,25%
22,73%

22,25%
21,73%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.

6.15. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2014. május 27-től 2014. június 30-ig induló
ügyletekre
2014. május 27-től 2014. június 30-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2014.
május 26. után 2014. június 30-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

-

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

23,25%

22,25%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.

6.16. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2014. július 1-től 2015. január 31-ig induló
ügyletekre
2014. július 1-jétől 2015.január 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre, valamint az ezt megelőzően igényelt, és 2014.
június 30. után 2015 január 31-ig szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

-

Kamatláb kamatkedvezmény

Kamatláb

nélkül (évi %)

kamatkedvezménnyel (évi%)

22,50%

21,50%

Az aktív számlahasználathoz kapcsolódó kamatkedvezményre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Kondíciós Lista 8.2.1
pontja tartalmazza.
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7. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók – a kölcsönszerződés megkötésekor
rögzített kamatozással
A Bank 2016.03.21-vel kezdődően kivezette a Raiffeisen Újrakezdési hitelt. A 2016.03.21-ig befogadott igényléseket nem
érintette.
A kamat mértéke a futamidő végéig rögzített.

7.1. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2014. február 1-től 2015. június 30-ig induló
ügyletekre
2015. február 1-jétől 2015. június 30-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

-

Kamatláb (évi %)
22,65%

7.2. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2015. július 1-től 2015. december 31-ig induló
ügyletekre
2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

-

Kamatláb (évi %)
22,30%

7.3. Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül kondíciók a 2016. január 1-jétől 2016. március 20-ig induló
ügyletekre
2016. január 1-jétől 2016. március 20-ig igényelt és szerződött ügyletekre irányadó kondíciók.
Folyósított

Ügyleti évforduló

kölcsönösszeg (Ft)
50.000 - 10.000.000 Ft

-

Kamatláb (évi %)
22,00%
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8. Kivezetett, már nem igényelhető hitelekre vonatkozó kedvezmények
8.1. Személyi kölcsön
8.1.1. Ajándék az aktív számlahasználóknak: Kamatkedvezmény akció
A 2012. 08. 22-től 2016.10.18-ig befogadott Személyi Kölcsön igénylések esetén, ha az ügyfél egyedi szerződésben
rögzítetten havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja, a Bank 1 % pont
kamatkedvezményt biztosít a Raiffeisen Személyi Kölcsön termékek kamatából.
Az elvárt feltételek teljesítésének elmaradása esetén – arra a hónapra vonatkozóan, amelyben a feltétel nem teljesült - a Bank
az alábbiakban meghatározott díjat számítja fel. A díj terhelésére legkorábban a folyósítást követő negyedik hónaptól
kerülhet sor.
Havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám nem teljesítéséért felszámított díji:
Induló kölcsönösszeg
200 000 Ft - 500 000 Ft

Havi díj mértéke

i

513 Ft

501 000 Ft - 1000 000 Ft

1 025 Ft

1001 000 Ft - 2500 000 Ft

2 050 Ft

2 501 000 Ft - 5000 000 Ft

3 588 Ft

A feltételek teljesítésének vizsgálata havi rendszerességgel (tárgyhó), minden esetben naptári hónapok figyelembevételével
történik.
Adós a havi jóváírási kötelezettségét a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha a mindenkori havi nettó minimálbér
összege 2017.01.01-től 84.788 Ft, 2018.01.01-től 91.770 Ft, legfeljebb kettő részletben, a kölcsönszerződésben megjelölt
bankszámláján jóváírásra került a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. A havi jóváírási kötelezettség
készpénz befizetéssel és saját számlák közötti tranzakciókkal nem teljesíthető. A havi jóváírási kötelezettség minden hónap
25. napjától a következő hónap 25. napjáig teljesíthető.
Adós az elvárt tranzakciószámot a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha legalább havi 4 darab tranzakció teljesült
a bankszámláján a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. Teljesültnek a bankszámlán már könyvelt,
azaz már terhelt tranzakciók minősülnek.
A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakor a következő tranzakció típusokat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és
állandó átutalás, b) csoportos beszedés, c) bankkártyás/OKOSkártyás készpénzfelvétel ATM-ből és d)
bankkártyás/OKOSkártyás vásárlás. A minimális tranzakciószámra vonatkozó feltétel bármelyik tranzakció típussal
teljesíthető. A feltétel teljesítésének megállapításakor a saját számlák közötti tranzakciókat a Bank nem veszi figyelembe.
8.1.2. On-line regisztrációhoz kapcsolódó „SMS kedvezmény” a 2013. április 25-től 2013. június 30-ig megkötött
szerződésekre
Az „SMS kedvezmény” keretében megkötött NévreSzóló vagy MindigFix Személyi Kölcsön esetében az aktuális első és a
soron következő új kamatperiódusra meghatározott kamat a jelen Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képeset 1%-al
alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
8.1.3. „Vállalati csomag” kedvezmény a 2013. április 25-től 2013. június 30-ig megkötött szerződésekre
Az alábbi „Vállalati csomag” kedvezményre azon cég munkavállalói/megbízottjai/tagjai jogosultak, akivel a Bank
dolgozói számlavezetésre együttműködési megállapodást kötött.
NévreSzóló Személyi Kölcsön és MindigFix Személyi Kölcsön esetén az ügyleti kamat mértéke A1, A2 és A3 minősítési
kategóriában egységesen a jelen Kondíciós Listában a NévreSzóló és MindigFix Személyi Kölcsön A1-es minősítési
kategóriájában az aktuális első és soron következő új kamatperiódusra meghatározott standard kamathoz képest 1%-al
alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
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8.1.4. On-line regisztrációhoz kapcsolódó „SMS kedvezmény” a 2013.08.22-től 2013.10.04-ig megkötött szerződésekre
Az „SMS kedvezmény” keretében megkötött NévreSzóló vagy MindigFix Személyi Kölcsön esetében az aktuális első és a
soron következő új kamatperiódusra meghatározott kamat a jelen Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 1%-al
alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
8.1.5. „Online kedvezmény” a 2013. 10. 30-tól 2014.05.26-ig megkötött szerződésekre
Az „On-line kedvezmény” keretében megkötött NévreSzóló vagy MindigFix Személyi Kölcsön esetében az aktuális első és a
soron következő új kamatperiódusra meghatározott kamat a jelen Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 1%-al
alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
8.1.6. „Online kedvezmény” a 2014.05.27-től 2014.06.30-ig megkötött szerződésekre
Az „On-line kedvezmény” keretében megkötött NévreSzóló vagy MindigFix Személyi Kölcsön esetében az aktuális első és a
soron következő új kamatperiódusra meghatározott kamat a jelen Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 2%-al
alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
8.1.7. „Online kedvezmény” a 2014.07.01-től 2014.07.31-ig megkötött szerződésekre
Az „On-line kedvezmény” keretében megkötött NévreSzóló vagy MindigFix Személyi Kölcsön esetében az aktuális első és a
soron következő új kamatperiódusra meghatározott kamat a jelen Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 2%-al
alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
8.1.8. „Online kedvezmény” a 2014.10.08-tól 2014.12.31-ig megkötött szerződésekre
Az „On-line kedvezmény” keretében megkötött MindigFix Személyi Kölcsön vagy Gyorskölcsön esetében az aktuális első és
a soron következő új kamatperiódusra meghatározott kamat a jelen Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 2%al alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
8.1.9. „Online kedvezmény” a 2015.01.20-tól 2015.01.30-ig megkötött szerződésekre
Az „On-line kedvezmény” keretében megkötött MindigFix Személyi Kölcsön vagy Gyorskölcsön esetében az aktuális első és
a soron következő új kamatperiódusra meghatározott kamat a jelen Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 2%al alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
8.1.10. „Online kedvezmény” a 2015.02.23-tól 2015.12.31-ig megkötött szerződésekre
Az „On-line kedvezmény” keretében megkötött MindigFix Személyi Kölcsön, Raiffeisen AdósságKönnyítő Kölcsön vagy
Gyorskölcsön esetében a kamat a jelen Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 2%-al alacsonyabb mértékben
kerül megállapításra a kölcsön teljes futamideje alatt.
8.1.11. „Online kedvezmény” a 2016.01.18-tól 2016.03.18-ig megkötött szerződésekre
Az „On-line kedvezmény” keretében megkötött MindigFix Személyi Kölcsön, vagy Gyorskölcsön esetében a kamat a jelen
Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 2%-al alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes
futamideje alatt.
8.1.12. „Online kedvezmény” a 2016.03.26-tól 2016.06.30-ig benyújtott igénylésekre
Az „On-line kedvezmény” keretében megkötött MindigFix Személyi Kölcsön, vagy Gyorskölcsön esetében a kamat a jelen
Kondíciós Lista szerinti standard kamathoz képest 2%-al alacsonyabb mértékben kerül megállapításra a kölcsön teljes
futamideje alatt.
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8.1.13.

„Online kedvezmény” a 2016.07.04-től 2016.10.18-ig benyújtott igénylésekre

A
szemelyi-kolcson.raiffeisen.hu,
gyorskolcson.raiffeisen.hu,
csucskolcson.raiffeisen.hu,
hitelkivaltas.raiffeisen.hu,
m.hitelkivaltas.raiffeisen.hu, vagy a szemelyihitel.raiffeisen.hu internetes oldalon történő ügyfél regisztráció ellenében a Bank 2%-os
kamatkedvezményt biztosít a jelen Kondíciós Listában a MindigFix Személyi Kölcsönre meghatározott standard kamathoz képest, a kölcsön
teljes futamideje alatt. A 2% kamatkedvezményre jogosító online regisztráció az igénylés benyújtásáig, de legkésőbb 2016.10.18-ig
teljesíthető. Amennyiben ügyfél a kölcsönhöz kapcsolódóan aktív számlahasználatot is vállal az 1.2.1.1 pontban foglaltak szerint, a
kedvezmény mértéke a standard kamathoz képest összesen 3%. A kedvezmény érvényesítésére a 2016.10.18--ig benyújtott igénylések
esetében van lehetőség.
A kedvezmény a Raiffeisen Gyorskölcsön, a Raiffeisen AdósságKönnyítő Kölcsön, a Raiffeisen Csúcs Személyi Kölcsön, a Személyi Kölcsön
Extra és az Egyszerűsített Személyi Kölcsön termékekhez kapcsolódóan nem vehető igénybe.

8.1.14. Adóstárs – kamatkedvezmény akció a 2012.02.15-től 2016.10.18-ig benyújtott igénylésekre
A 2012. február 15-től 2016.10.18-ig igényelt Személyi Kölcsönök esetében a Bank a hitelbírálati díj 100%-átelengedi, amennyiben a
kölcsönszerződés megkötésére adóstárs bevonásával kerül sor. Az akció visszavonásig érvényes. Az akció egyéb, a Fedezet nélküli
Raiffeisen Személyi Kölcsön hitelbírálati díjat érintő kedvezménnyel valamint a Raiffeisen Csúcs Személyi Kölcsön és a Raiffiesen
AdósságKönnyítő Kölcsönkedvezménnyel nem vonható össze.

8.1.15.

„Vállalati csomag” kedvezmény a 2016.10.18-ig benyújtott igénylésekre

A Bank a 2016.10.18-ig igényelt Személyi kölcsönök esetén a jelen Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett személyi kölcsön hitelbírálati
díjat elengedi azon cég munkavállalói/megbízottjai/tagjai részére, akivel a Bank dolgozói számlavezetésre együttműködési megállapodást
kötött. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
A kedvezmény az Egyszerűsített Személyi Kölcsön, a Személyi Kölcsön Extra, valamint a Raiffeisen Csúcs Személyi Kölcsön és a Raiffiesen
AdósságKönnyítő Kölcsönkonstrukciókra nem érvényes.

8.1.16. Személyi Kölcsön jóváírási akció a 2017. január 16. – 2017. március 17. közötti kiállított igénylésekre
A Bank a 2017. január 16. – 2017. március 17. közötti kiállított igénylések alapján legkésőbb 2017. április 7-ig folyósításra kerülő
Személyi Kölcsönökre (promóciós időszak) akciót hirdet. Az akció keretében a Bank az alábbiakban meghatározott feltételeket együttesen
teljesítő ügyfelei részére utólagos jóváírást biztosít elsősorban a megfizetett kamatból másodsorban a hitelbírálati díjból. A jóváírásra 2017.
július hónapban, legkésőbb 2017. július 31-ig kerül sor. Amennyiben a kölcsön igénybevétele Adóstárs bevonásával történt, a Bank a
jóváírást az Adós részére teljesíti.

A jóváírás összege
a Bank által jóváhagyott igénylés alapján folyósított 1.500.000 forint vagy azt meghaladó összegű, és legalább 60 hónapos
futamidejű kölcsön esetén 20.000 Ft.
a Bank által jóváhagyott igénylés alapján folyósított legalább 600.000 forint és legfeljebb 1.495.000 Ft összegű, és legalább
60 hónapos futamidejű kölcsön esetén 10.000 Ft.
Az ügyfél a következő feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
Az igénylőlap kiállítására és a kölcsönösszeg folyósítására a promóciós időszakban kerül sor.
A kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló kölcsön/hiteltartozás kiváltása.
A kölcsön zárolás alóli feloldásának szerződésben meghatározott feltételei maradéktalanul teljesülnek.
A jóváírás napjáig esedékes havi törlesztőrészletek mindegyike késedelem nélkül, az esedékesség napján, maradéktalanul
teljesítésre kerül.
Az ügyfélnek nem volt 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó késedelme és/vagy kerettúllépése semmilyen Banki termék illetve
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a kölcsön folyósítása és a jóváírás között eltelt időszakban.
Az ügyfél a jóváírás napján aktív forint bankszámlával rendelkezik és a Bankkal szemben a Raiffeisen Személyi Kölcsönből
eredően tőketartozása áll fenn.
Igénylő a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője vagy ezek közeli
hozzátartozója.

8.1.17. Jövedelem – kamatkedvezmény a 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 8 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltételek együttes teljesítésekor:
a)

az ügyfél egyedüli igénylőként, vagy adóstárssal történő igénylés esetén legalább az egyik igénylő minimum 280.000 Ft
rendszeres havi nettó jövedelmet igazol

b)

a Kölcsön összege a 600 000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja

c)

a Kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása

A Jövedelem kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, más
kamatkedvezményel azonban nem vonható össze. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek összeadódnak.
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8.1.18. Aktív számlahasználat – kamatkedvezmény a 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön
igénylésekre
A 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön és Személyi Kölcsön Extra igénylések esetén 3 %pont kamatkedvezmény
vehető igénybe a termék kamatából az alábbi feltétel teljesítéskor:
a)

az ügyfél egyedi szerződésben rögzítetten havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja

A feltételek teljesítésének vizsgálata havi rendszerességgel (tárgyhó), minden esetben naptári hónapok figyelembevételével történik.
a)

b)

c)

Adós a havi jóváírási kötelezettségét a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha a mindenkori havi nettó minimálbér
összege, 2016.01.01-től 73.815 Ft, 2017.01.01-től 84.887 Ft, legfeljebb kettő részletben, a kölcsönszerződésben megjelölt
bankszámláján jóváírásra került a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. A havi jóváírási kötelezettség
készpénz befizetéssel és saját számlák közötti tranzakciókkal nem teljesíthető. A havi jóváírási kötelezettség minden hónap 25.
napjától a következő hónap 25. napjáig teljesíthető.
Adós az elvárt tranzakciószámot a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha legalább havi 4 darab tranzakció teljesült a
bankszámláján a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. Teljesültnek a bankszámlán már könyvelt, azaz
már terhelt tranzakciók minősülnek.
A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakor a következő tranzakció típusokat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és
állandó átutalás, b) csoportos beszedés, c) bankkártyás/OKOSkártyás készpénzfelvétel ATM-ből és d) bankkártyás/OKOSkártyás
vásárlás. A minimális tranzakciószámra vonatkozó feltétel bármelyik tranzakció típussal teljesíthető. A feltétel teljesítésének
megállapításakor a saját számlák közötti tranzakciókat a Bank nem veszi figyelembe.

Az elvárt feltételek teljesítésének elmaradása esetén – arra a hónapra vonatkozóan, amelyben a feltétel nem teljesült - a Bank díjat számol
fel, ennek mértékét a 9. pont tartalmazza. A díj terhelésére legkorábban a folyósítást követő negyedik hónaptól kerülhet sor.
Az Aktív számlahasználat kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az alábbiak közül egy darab további kedvezménnyel együttesen is
igénybe vehető: Adóstárs kedvezmény, Hitelkiváltás kedvezmény, Jövedelem kedvezmény, Gyorsaság kedvezmény. Együttes igénybevétel
esetén a kamatkedvezmény mértékek összeadódnak, illetve a Gyorsaság kedvezményért felszámított plusz 1%pont kamat az Aktív
számlahasználat kedvezmény 3 %pont kamatkedvezményét 2%pontra csökkenti.

8.1.19. Hitelkiváltás – kamatkedvezmény a 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2016. 10. 19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 2 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltételek együttes teljesítésekor:
a)

az ügyfél egyedi szerződésben rögzítetten vállalja, hogy a kölcsön összegét részben vagy egészben a feltételeknek megfelelő,
nem Raiffeisen Bank által nyújtott hitel kiváltására fordítja

b)

a Kölcsön összege a 600 000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja

c)

a Kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása

A Hitelkiváltás kedvezményt olyan, nem Raiffeisen Bank által nyújtott, legalább 6 hónapja fennálló, legalább 200 000 Ft összegű
kölcsön/hitel kiváltására lehet igénybe venni, amellyel kapcsolatos fizetési kötelezettségét az ügyfél késedelem nélkül teljesítette, illetve
teljesíti. Kiváltható főbb kölcsön/hiteltípusok: Személyi kölcsön, Áruhitel, Gépjárműhitel, Jelzáloghitel, Bankszámlahitel, Hitelkártya. A Bank
a hitelbírálat keretében jogosult egyedileg dönteni a kiváltással érintett kölcsön/hiteltípus elfogadásáról.
A Hitelkiváltás kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, más
kamatkedvezménnyel azonban nem vonható össze. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek összeadódnak. A
kedvezmény Személyi Kölcsön Extra termékre nem vehető igénybe.

8.1.20. Adóstárs – kamatkedvezmény a 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2016. 10. 19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 2 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltétel teljesítésekor:
a)

a kölcsönszerződés megkötésére adóstárs bevonásával kerül sor

Az Adóstárs kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, egyéb
kamatkedvezménnyel, illetve a Gyorsaság kedvezménnyel azonban nem vonható össze. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény
mértékek összeadódnak. A kedvezmény Személyi Kölcsön Extra termékre nem vehető igénybe.

8.1.21. Gyorsaság – kedvezmény a 2016.10.19-től 2017.05.01-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2016. 10. 19-től 2017.05.01-ig Raiffeisen bankfiókban kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén gyorsított ügyintézési határidő
vehető igénybe a meghirdetett kamathoz képest 1% ponttal magasabb kamat felszámítása ellenében. A Bank
jóváhagyott kölcsönigénylés alapján a kölcsönigénylés és szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírásától számított 48 órás határidőt vállal
a kölcsön folyósítására az alábbi együttes feltételek fennállása esetén:
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a)

a Személyi Kölcsön összege a 600 000 Ft-ot nem éri el

b)

a Kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Bankon kívüli banki hitel/kölcsöntartozás kiváltása

c)

az igénylő magyarországi munkaviszonyból vagy nyugdíjból származó jövedelmet igazol

d)

a kölcsönigényléssel egyidejűleg valamennyi a hitelbírálathoz szükséges és a Bank által előzetesen közzétett dokumentum
benyújtásra kerül, az alap dokumentumok pótlására az igénylés elbírálása során nincsen szükség,

e)

a benyújtott kölcsönigényléshez kapcsolódó hitelbírálat során nem merül fel a Bank részéről további adatbekérésre vonatkozó
igény (a Bank jogosult az igénylő kötelezettségeinek ellenőrzése, illetve a Bank kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából az
igénylő adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az igénylőtől bekérni az igénylés
benyújtását követően is).

f)

a Bank részére átadott adatok és dokumentumok hitelességének ellenőrzése a kölcsönigénylés és szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat aláírását követő 44 órán belül megtörténik. Az adategyeztetést a Bank a kölcsönigénylés és szerződéskötésre vonatkozó
ajánlat aláírását követő 44 órán belül leglább kétszer kísérli meg.

g)

a kölcsönigénylés jóváhagyására a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatban rögzített adatokkal és feltételekkel kerül sor

h)

ügyfél részéről nem merül fel a kölcsönigénylés módosítására vonatkozó igény

Amennyiben a kölcsön 48 órán belüli folyósításának az előző pontban rögzített feltételei nem állnak fenn, a Bank nem vállal gyorsított, 48
órás ügyintézési és folyósítási határidőt. A 48 órás folyósítás fenti okok miatti sikertelenségéről a Bank az ügyfelet a kölcsönigénylésen
megadott telefonos elérhetősége valamelyikén tájékoztatja. A tájékoztatás, valamint a hitelbírálat során – akár az ügyféllel, akár harmadik
személlyel szükségessé váló kapcsolatfelvétel Bankon kívül álló okokra visszavezethető sikertelenségéért, és ebből eredően a 48 órás
folyósítás meghiúsulásáért a Bank felelősségét kizárja.
A Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylési feltételei és a kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok listája elérhető a www.raiffeisen.hu
weboldalon a https://www.raiffeisen.hu/documents/global/raiportal/pdf/szk_minimum_feltetelek.pdf és a
https://www.raiffeisen.hu/documents/global/raiportal/pdf/szk_igenyleshez_szukseges_dokumentumok.pdf oldalakon.
A Bank vállalása a kölcsön folyósítására vonatkozik. A kölcsön rendelkezésre bocsátása a kölcsönszerződésben rögzített feltételek szerint
történik.
A 48 órás határidőbe a munkaszüneti napok, bankszünnapok és pihenőnapok nem számítanak bele, függetlenül a bankfióki
nyitvatartástól.
A Gyorsaság kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, egyéb
kamatkedvezménnyel azonban nem vonható össze. A Gyorsaság szolgáltatásért felszámított plusz 1%pont kamat 2%pontra csökkenti az
Aktív számlahasználat kedvezmény mértékét. A kedvezmény Személyi Kölcsön Extra termékre nem vehető igénybe.

8.1.22. Jövedelem – kamatkedvezmény a 2017.05.02-től 2017.08.15-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2017.05.02-től 2017.08.15-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 7 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltételek együttes teljesítésekor:
a)

az ügyfél egyedüli igénylőként, vagy adóstárssal történő igénylés esetén legalább az egyik igénylő minimum 280.000 Ft
rendszeres havi nettó jövedelmet igazol

b)

a Kölcsön összege a 1 000 000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja

c)

a Kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása

A Jövedelem kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, más
kamatkedvezményel azonban nem vonható össze. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek összeadódnak.

8.1.23. Személyi Kölcsön jóváírási akció a 2017. május 25. – 2017. július 14. között kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A Bank a 2017. május 25. – 2017. július 14. közötti kiállított igénylések alapján legkésőbb 2017. július 28-ig folyósításra kerülő Személyi
Kölcsönökre (promóciós időszak) akciót hirdet. Az akció keretében a Bank az alábbiakban meghatározott feltételeket együttesen teljesítő
ügyfelei részére utólagos jóváírást biztosít elsősorban a megfizetett kamatból másodsorban a hitelbírálati díjból. A jóváírásra 2017.
november hónapban, legkésőbb 2017. november 30-ig kerül sor. Amennyiben a kölcsön igénybevétele Adóstárs bevonásával történt, a
Bank a jóváírást az Adós részére teljesíti.
A jóváírás összege: a Bank által jóváhagyott igénylés alapján folyósított 1.000.000 forint vagy azt meghaladó összegű, és legalább 60
hónapos futamidejű kölcsön esetén 15.000 Ft.
Az ügyfél a következő feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
d)

Az igénylőlap kiállítására és a kölcsönösszeg folyósítására a promóciós időszakban kerül sor.

e)

A kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló kölcsön/hiteltartozás kiváltása.

f)

Az igényelt kölcsön típusa nem Személyi Kölcsön Extra.

g)

A kölcsön zárolás alóli feloldásának szerződésben meghatározott feltételei maradéktalanul teljesülnek.
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h)

A jóváírás napjáig esedékes havi törlesztőrészletek mindegyike késedelem nélkül, az esedékesség napján, maradéktalanul
teljesítésre kerül.

i)

Az ügyfélnek nem volt 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó késedelme és/vagy kerettúllépése semmilyen Banki termék illetve
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a kölcsön folyósítása és a jóváírás között eltelt időszakban.

j)

Az ügyfél a jóváírás napján aktív forint bankszámlával rendelkezik és a Bankkal szemben a Raiffeisen Személyi Kölcsönből
eredően tőketartozása áll fenn.

k)

Igénylő a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője vagy ezek közeli
hozzátartozója.

8.1.24. Jövedelem – kamatkedvezmény a 2017.08.16-tól 2018.03.30-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2017.08.16-tól 2018.03.30-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 7 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltételek együttes teljesítésekor:
a)

az ügyfél igényléskor minimum 250.000 Ft rendszeres havi nettó jövedelmet igazol (adóstárssal történő igénylés esetén az
adóstárs jövedelmét a kamatkedvezményre való jogosultság megállapításánál a Bank nem veszi figyelembe)

b)

a Kölcsön összege a 1 000 000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja

c)

a Kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása

A Jövedelem kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, más
kamatkedvezményel azonban nem vonható össze. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek összeadódnak.

8.1.25. Aktív számlahasználat - kamatkedvezmény a 2017.05.02-től 2018.03.30-ig kiállított Személyi Kölcsön
igénylésekre
A 2017.05.02-től 2018.03.30-ig kiállított Személyi Kölcsön és Személyi Kölcsön Extra igénylések esetén 3 %pont kamatkedvezmény
vehető igénybe a termék kamatából az alábbi feltétel teljesítéskor:
a) az ügyfél egyedi szerződésben rögzítetten havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja
A feltételek teljesítésének vizsgálata havi rendszerességgel (tárgyhó), minden esetben naptári hónapok figyelembevételével történik.
b) Adós a havi jóváírási kötelezettségét a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha a mindenkori havi nettó minimálbér
összege, 2017.01.01-től 84.788 Ft, 2018.01.01-től 91.770 Ft, legfeljebb kettő részletben, a kölcsönszerződésben megjelölt
bankszámláján jóváírásra került a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. A havi jóváírási kötelezettség
készpénz befizetéssel és saját számlák közötti tranzakciókkal nem teljesíthető. A havi jóváírási kötelezettség minden hónap 25.
napjától a következő hónap 25. napjáig teljesíthető.
c) Adós az elvárt tranzakciószámot a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha legalább havi 4 darab tranzakció teljesült a
bankszámláján a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. Teljesültnek a bankszámlán már könyvelt, azaz
már terhelt tranzakciók minősülnek.
d) A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakor a következő tranzakció típusokat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és
állandó átutalás, b) csoportos beszedés, c) bankkártyás/OKOSkártyás készpénzfelvétel ATM-ből és d) bankkártyás/OKOSkártyás
vásárlás. A minimális tranzakciószámra vonatkozó feltétel bármelyik tranzakció típussal teljesíthető. A feltétel teljesítésének
megállapításakor a saját számlák közötti tranzakciókat a Bank nem veszi figyelembe.

Az elvárt feltételek teljesítésének elmaradása esetén – arra a hónapra vonatkozóan, amelyben a feltétel nem teljesült - a Bank díjat számol
fel, ennek mértékét a 9. pont tartalmazza. A díj terhelésére legkorábban a folyósítást követő negyedik hónaptól kerülhet sor. Amennyiben
az ügyfél a szerződésben vállalta az aktív számlahasználatot, de folyósításkor még nem rendelkezik a Banknál forint fizetési számlával, a
számlavezetésre irányuló megállapodást a folyósítást követő 2 hónapon belül kell a Bankkal megkötnie a fenti feltétel teljesíthetősége
érdekében.
Az Aktív számlahasználat kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az alábbiak közül egy darab további kedvezménnyel együttesen is
igénybe vehető: Hitelkiváltás kedvezmény, Jövedelem kedvezmény,. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek
összeadódnak.

8.1.26. Hitelkiváltás – kamatkedvezmény a 2017.05.02-től 2018.03.30-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2017.05.02-től 2018.03.30-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 2 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltételek együttes teljesítésekor:
a)

az ügyfél egyedi szerződésben rögzítetten vállalja, hogy a kölcsön összegét részben vagy egészben a feltételeknek megfelelő,
nem Raiffeisen Bank által nyújtott hitel kiváltására fordítja

b)

a Kölcsön összege a 1 000 000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja
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c)

a Kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása

A Hitelkiváltás kedvezményt olyan, nem Raiffeisen Bank által nyújtott, legalább 6 hónapja fennálló, ügyletenként legalább 100 000 Ft
összegű kölcsön/hitel kiváltására lehet igénybe venni, amellyel kapcsolatos fizetési kötelezettségét az ügyfél késedelem nélkül teljesítette,
illetve teljesíti. Kiváltható főbb kölcsön/hiteltípusok: Személyi kölcsön, Áruhitel, Gépjárműhitel, Jelzáloghitel, Bankszámlahitel, Hitelkártya.
A Bank a hitelbírálat keretében jogosult egyedileg dönteni a kiváltással érintett kölcsön/hiteltípus elfogadásáról.
A Hitelkiváltás kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, más
kamatkedvezménnyel azonban nem vonható össze. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek összeadódnak. A
kedvezmény Személyi Kölcsön Extra termékre nem vehető igénybe.

8.1.27. Aktív számlahasználat - kamatkedvezmény a 2018.04.01-től 2018.05.03-ig kiállított Személyi Kölcsön
igénylésekre
A 2018.04.01-től 2018.05.03-ig kiállított Személyi Kölcsön és Személyi Kölcsön Extra igénylések esetén 3 %pont kamatkedvezmény
vehető igénybe a termék kamatából az alábbi feltétel teljesítéskor:
e) az ügyfél egyedi szerződésben rögzítetten havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja
A feltételek teljesítésének vizsgálata havi rendszerességgel (tárgyhó), minden esetben naptári hónapok figyelembevételével történik.
f)
Adós a havi jóváírási kötelezettségét a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha a mindenkori havi nettó minimálbér
összege, 2017.01.01-től 84.788 Ft, 2018.01.01-től 91.770 Ft, legfeljebb kettő részletben, a kölcsönszerződésben megjelölt
bankszámláján jóváírásra került a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. A havi jóváírási kötelezettség
készpénz befizetéssel és saját számlák közötti tranzakciókkal nem teljesíthető. A havi jóváírási kötelezettség minden hónap 25.
napjától a következő hónap 25. napjáig teljesíthető.
g) Adós az elvárt tranzakciószámot a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha legalább havi 4 darab tranzakció teljesült a
bankszámláján a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. Teljesültnek a bankszámlán már könyvelt, azaz
már terhelt tranzakciók minősülnek.
h) A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakor a következő tranzakció típusokat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és
állandó átutalás, b) csoportos beszedés, c) bankkártyás/OKOSkártyás készpénzfelvétel ATM-ből és d) bankkártyás/OKOSkártyás
vásárlás. A minimális tranzakciószámra vonatkozó feltétel bármelyik tranzakció típussal teljesíthető. A feltétel teljesítésének
megállapításakor a saját számlák közötti tranzakciókat a Bank nem veszi figyelembe.

Az elvárt feltételek teljesítésének elmaradása esetén – arra a hónapra vonatkozóan, amelyben a feltétel nem teljesült - a Bank díjat számol
fel, ennek mértékét a 9. pont tartalmazza. A díj terhelésére legkorábban a folyósítást követő negyedik hónaptól kerülhet sor. Amennyiben
az ügyfél a szerződésben vállalta az aktív számlahasználatot, de folyósításkor még nem rendelkezik a Banknál forint fizetési számlával, a
számlavezetésre irányuló megállapodást a folyósítást követő 2 hónapon belül kell a Bankkal megkötnie a fenti feltétel teljesíthetősége
érdekében.
Az Aktív számlahasználat kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az alábbiak közül egy darab további kedvezménnyel együttesen is
igénybe vehető: Hitelkiváltás kedvezmény, Jövedelem kedvezmény,. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek
összeadódnak.

8.1.28. Jövedelem – kamatkedvezmény a 2018.04.01-től 2018.06.06-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2018.04.01-től 2018.06.06-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 7 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltételek együttes teljesítésekor:
a)

az ügyfél igényléskor minimum 250.000 Ft rendszeres havi nettó jövedelmet igazol (adóstárssal történő igénylés esetén az
adóstárs jövedelmét a kamatkedvezményre való jogosultság megállapításánál a Bank nem veszi figyelembe)

b)

a Kölcsön összege a 1 000 000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja

c)

a Kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása

A Jövedelem kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, más
kamatkedvezményel azonban nem vonható össze. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek összeadódnak.

8.1.29. Személyi Kölcsön Hitelfutár akció 10.000 Ft Tesco ajándékutalvánnyal a 2018.03.19 - 2018.04.27 kiállított Személyi
Kölcsön igénylésekre
A Bank akciót hirdet, amely keretében 10.000 Ft értékű Tesco ajándékutalványt ad azon meglévő és új Ügyfeleinek, akik 2018.03.19 2018.04.27 között telefonos ügyfélszolgálaton keresztül Raiffeisen Személyi Kölcsönt igényelnek hitelfutár igénybevételével, továbbá a
kölcsönösszeg folyósítására ezen időszakban kiállított igénylőlap alapján legkésőbb 2018.05.25-ig folyósításra kerül.
További feltételek:

A kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló kölcsön/hiteltartozás kiváltása.

Az ügyfél nem Személyi Kölcsön Extra elnevezésű terméket igényel.
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042  LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA

34

Lakossági Kondíciós Lista
rr












Az ügyfélnek nem volt 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó késedelme és/vagy kerettúllépése semmilyen Banki termék illetve
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a kölcsön folyósítása és az utalvány postázása között eltelt időszakban.
Az ügyfél az utalvány postázásának napján aktív forint számlával rendelkezik és a Bankkal szemben a Raiffeisen Személyi
Kölcsönből eredően tőketartozása áll fenn.
A kölcsön zárolás alóli feloldásának szerződésben meghatározott feltételei maradéktalanul teljesülnek.
Igénylő a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője vagy ezek közeli
hozzátartozója.
Az ügyfél magyarországi munkaviszonnyal és határozatlan idejű munkaszerződéssel vagy magyarországi nyugdíjjal rendelkezik.
Az ügyfél magyarországi lakcímmel rendelkezik.
Az ügyfél e-mail címmel rendelkezik és azt a Bank rendelkezésére bocsátja.
Az ügyfél maximum 2 millió Ft kölcsönösszeget igényel.
Adóstárs bevonása kizáró feltétel.
Meglévő ügyfél esetén a Bank rendszereiben nyilvántartott adatai aktualizáltak és a valóságnak megfelelnek.
Az ügyfél nem kért Személyi Kölcsönre vonatkozó ajánlatot bankfiókban (előszűrés) a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történő
igénylést megelőző 30 napon belül.

Az ajándékutalványt a Bank ajánlott küldeményként postázza az Ügyfél Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylőlapon feltüntetett értesítési címére
legkésőbb 2018. 06.30-ig. A Bank az utalvány kézbesítését egy alkalommal kísérli meg. Sikertelen kézbesítés esetén Ügyfél elveszíti az
utalványra való jogosultságát.

8.1.30. Jövedelem – kamatkedvezmény a 2018.06.07-től 2018.08.02-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylésekre
A 2018.06.07-től 2018.08.02-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 7 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltételek együttes teljesítésekor:
a)

a hiteligénylés elbírálásakor az Adós Bank által elfogadható jövedelme minimum 250 000 Ft (adóstárssal történő igénylés esetén
az adóstárs jövedelmét a kamatkedvezményre való jogosultság megállapításánál a Bank nem veszi figyelembe).
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet
figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának
módjáról.

b)

a Kölcsön összege a 1 000 000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja

c)

a Kölcsönnek nem célja a Raiffeisen Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása

A Jövedelem kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az Aktív számlahasználat kedvezménnyel együttesen is igénybe vehető, más
kamatkedvezménnyel azonban nem vonható össze. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek összeadódnak.

8.1.31. Aktív számlahasználat– kamatkedvezmény a 2018.06.07-től 2018.08.02-ig kiállított Személyi Kölcsön
igénylésekre
A 2018.06.07-től 2018.08.02-ig kiállított Személyi Kölcsön igénylések esetén 3 %pont kamatkedvezmény vehető igénybe a termék
kamatából az alábbi feltétel teljesítéskor:
a)

az ügyfél egyedi szerződésben rögzítetten havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja

A feltételek teljesítésének vizsgálata havi rendszerességgel (tárgyhó), minden esetben naptári hónapok figyelembevételével történik.
b)

Adós a havi jóváírási kötelezettségét a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha a mindenkori havi nettó minimálbér
összege, 2017.01.01-től 84.788 Ft, 2018.01.01-től 91.770 Ft, legfeljebb kettő részletben, a kölcsönszerződésben megjelölt
bankszámláján jóváírásra került a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. A havi jóváírási kötelezettség
készpénz befizetéssel és saját számlák közötti tranzakciókkal nem teljesíthető. A havi jóváírási kötelezettség minden hónap 25.
napjától a következő hónap 25. napjáig teljesíthető.

c)

Adós az elvárt tranzakciószámot a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha legalább havi 4 darab tranzakció teljesült a
bankszámláján a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. Teljesültnek a bankszámlán már könyvelt, azaz
már terhelt tranzakciók minősülnek.

d)

A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakor a következő tranzakció típusokat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és
állandó átutalás, b) csoportos beszedés, c) bankkártyás/OKOSkártyás készpénzfelvétel ATM-ből és d) bankkártyás/OKOSkártyás
vásárlás. A minimális tranzakciószámra vonatkozó feltétel bármelyik tranzakció típussal teljesíthető. A feltétel teljesítésének
megállapításakor a saját számlák közötti tranzakciókat a Bank nem veszi figyelembe.

Az elvárt feltételek teljesítésének elmaradása esetén – arra a hónapra vonatkozóan, amelyben a feltétel nem teljesült - a Bank díjat számol
fel, ennek mértékét a 3. pont tartalmazza. A díj terhelésére legkorábban a folyósítást követő negyedik hónaptól kerülhet sor. Amennyiben
az ügyfél a szerződésben vállalta az aktív számlahasználatot, de folyósításkor még nem rendelkezik a Banknál forint fizetési számlával, a
számlavezetésre irányuló megállapodást a folyósítást követő 2 hónapon belül kell a Bankkal megkötnie a fenti feltétel teljesíthetősége
érdekében.
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Az Aktív számlahasználat kedvezmény a feltételek teljesítése esetén az alábbiak közül egy darab további kedvezménnyel együttesen is
igénybe vehető: Hitelkiváltás kedvezmény, Jövedelem kedvezmény. Együttes igénybevétel esetén a kamatkedvezmény mértékek
összeadódnak.

8.2. Raiffeisen Újrakezdési Hitel
8.2.1. Ajándék az aktív számlahasználóknak: Kamatkedvezmény akció
A 2012. 08. 22-től befogadott Újrakezdés Hitel igénylések esetén, ha az ügyfél egyedi szerződésben rögzítetten havi
jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja, a Bank 1 %pont kamatkedvezményt biztosít a
Raiffeisen Újrakezdés Hitel termékek kamatából.
Az elvárt feltételek teljesítésének elmaradása esetén – arra a hónapra vonatkozóan, amelyben a feltétel nem teljesült - a Bank
az alábbiakban meghatározott díjat számítja fel. A díj terhelésére legkorábban a folyósítást követő negyedik hónaptól
kerülhet sor.
i

Havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám nem teljesítéséért felszámított díj :
Induló kölcsönösszeg
50 000 Ft - 500 000 Ft

Havi díj mértéke

1

i

513 Ft

501 000 Ft - 1 000 000 Ft

1 025 Ft

1 001 000 Ft – 2 500 000 Ft

2 050 Ft

2 501 000 Ft - 10 000 000 Ft

3 588 Ft

A feltételek teljesítésének vizsgálata havi rendszerességgel (tárgyhó), minden esetben naptári hónapok figyelembevételével
történik.
Adós a havi jóváírási kötelezettségét a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha a mindenkori havi nettó minimálbér
összege 2017.01.01-től 84.788 Ft, 2018.01.01-től 91.770 Ft, legfeljebb kettő részletben, a kölcsönszerződésben megjelölt
bankszámláján jóváírásra került a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. A havi jóváírási kötelezettség
készpénz befizetéssel és saját számlák közötti tranzakciókkal nem teljesíthető. A havi jóváírási kötelezettség minden hónap
25. napjától a következő hónap 25. napjáig teljesíthető.
Adós az elvárt tranzakciószámot a tárgyhónapban akkor teljesíti, ha legalább havi 4 darab tranzakció teljesült
a bankszámláján a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben. Teljesültnek a bankszámlán már könyvelt,
azaz már terhelt tranzakciók minősülnek.
A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakor a következő tranzakció típusokat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és
állandó átutalás, b) csoportos beszedés, c) bankkártyás/OKOSkártyás készpénzfelvétel ATM-ből és d)
bankkártyás/OKOSkártyás vásárlás. A minimális tranzakciószámra vonatkozó feltétel bármelyik tranzakció típussal
teljesíthető. A feltétel teljesítésének megállapításakor a saját számlák közötti tranzakciókat a Bank nem veszi figyelembe.

8.3. Bankszámlahitel
8.3.1. Kezelési költség akció
A 2013. október 1-jétől 2016. október 18-ig hiánytalan dokumentációval igényelt EgyenlegPlusz és Egyszerűsített
EgyenlegPlusz Bankszámlahitelek esetén a Bank az első éves kezelési költséget nem számítja fel.
8.3.2. EgyenlegPlusz Bankszámlahitel akció
A 2016.07.11-től 2016.09.30-ig hiánytalan dokumentációval igényelt, és legkésőbb 2016.10.21-ig beállított Egyszerűsített
EgyenlegPlusz Bankszámlahitelekre a Bank akciót hirdet, amelynek keretében 5 000 Ft értékű Sodexo utalványt ad azon
Ügyfeleinek, akiket az Egyszerűsített Egyenlegplusz Bankszámlahitel igénylésének lehetőségéről és az akcióról előzetesen
értesített, és az utalvány kézbesítésekor élő, illetve megszüntetés hatálya alatt nem álló Egyszerűsített EgyenlegPlusz
Bankszámlahitelelek rendelkeznek. Az utalványt a Bank ajánlott küldeményként postázza az Ügyfél Egyszerűsített
EgyenlegPlusz Bankszámlahitel igénylőlapon feltüntetett értesítési címére legkésőbb 2016.11.11-ig. A Bank az utalvány
kézbesítését egy alkalommal kísérli meg. Sikertelen kézbesítés esetén Ügyfél elveszti az utalványra való jogosultságát.
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9. Egyéb díjak
9.1. Raiffeisen Személyi Kölcsönre vonatkozó egyéb díjak
Díjtétel
Díjtétel mértéke
Hitelfedezeti védelem (hitelfedezeti biztosítás) díja – UNIQA Biztosító Zrt.
Forint és deviza alapú forintban folyósított Személyi kölcsön (fedezet nélkül) esetén igényelhető.
Havonta a forintban folyósított kölcsönösszeg, Személyi Kölcsön
Alap
Plusz esetén a módosított kölcsönösszeg 0,0798%-a
Havonta a forintban folyósított kölcsönösszeg, Személyi Kölcsön
Emelt
Plusz esetén a módosított kölcsönösszeg 0,1525%a
A hitelfedezeti védelem biztosítás díja a hitel törlesztő részleteivel azonos napon esedékes.
Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Biztosítás (UNIQA) 2018. évi nyári promóció
2018. július 1-jétől 2018. szeptember 30-ig a Raiffeisen Bank Zrt. akciót hirdet, melynek keretében minden Személyi Kölcsön
termékkel rendelkező ügyfelének, aki újonnan igényelt vagy meglévő Személyi Kölcsön terméke mellé UNIQA Hitelfedezeti Biztosítást
igényel - a jelen Lakossági Kondíciós Lista alapján - az első 2 havi UNIQA Hitelfedezeti Biztosítás díját a Bank jóváírja. Az akcióban
kizárólag a Bank azon ügyfelei vehetnek részt, akik a biztosítási díj jóváírásakor rendelkeznek, de az igénylést megelőző 12
hónapban nem rendelkeztek UNIQA Hitelfedezeti Biztosítással és nincs 5000 Ft-ot meghaladó 30 napnál hosszabb ideje fennálló
lejárt tartozásuk a Raiffeisen Bank felé. Az első két havi Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Biztosítás díjának megfelelő összeget a
biztosítás beállítását követő harmadik hónap 27-éig egy összegben írja jóvá a Bank azon a bankszámlán, ahol a biztosítási díjakat
a Bank korábban beterhelte. A jóváírás összege megegyezik az első két havi biztosítási díjak esedékességekor az ügyfél
rendelkezésre álló egyenlege által fedezett - nem késedelmes - díjak összegével.

Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Biztosítás (UNIQA) 2018. évi tavaszi promóció
2018. április 1-jétől 2018. június 30-ig a Raiffeisen Bank Zrt. akciót hirdet, melynek keretében minden Személyi Kölcsön termékkel
rendelkező ügyfelének, aki újonnan igényelt vagy meglévő Személyi Kölcsön terméke mellé UNIQA Hitelfedezeti Biztosítást igényel a jelen Lakossági Kondíciós Lista alapján - az első 2 havi UNIQA Hitelfedezeti Biztosítás díját a Bank jóváírja. Az akcióban
kizárólag a Bank azon ügyfelei vehetnek részt, akik a biztosítási díj jóváírásakor rendelkeznek, de az igénylést megelőző 12
hónapban nem rendelkeztek UNIQA Hitelfedezeti Biztosítással és nincs 5000 Ft-ot meghaladó 30 napnál hosszabb ideje fennálló
lejárt tartozásuk a Raiffeisen Bank felé. Az első két havi Személyi Kölcsön Hitelfedezeti Biztosítás díjának megfelelő összeget a
biztosítás beállítását követő harmadik hónap 27-éig egy összegben írja jóvá a Bank azon a bankszámlán, ahol a biztosítási díjakat
a Bank korábban beterhelte. A jóváírás összege megegyezik az első két havi biztosítási díjak esedékességekor az ügyfél
rendelkezésre álló egyenlege által fedezett - nem késedelmes - díjak összegével.

Hitelfedezeti védelem (hitelfedezeti biztosítás) díja – Generali Providencia Biztosító Zrt.
Forint és deviza alapú forintban folyósított
Havonta a forintban folyósított kölcsönösszeg, Személyikölcsön
Személyi kölcsön (fedezet nélkül) esetén
Plusz esetén a módosított kölcsönösszeg 0,08%-a.
igényelhető
A hitelfedezeti védelem biztosítás díja a hitel törlesztő részleteivel
azonos napon esedékes.
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9.2. Raiffeisen Személyi Kölcsönre és Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül konstrukciókra vonatkozó díjak
Szerződésmódosítási díj – 2004.08.15 előtt megkötött szerződések esetén
Pénzügyi teljesítéssel összefüggő
módosítás esetén (teljes és részleges 20 500 Ft

előtörlesztés)
Pénzügyi teljesítéssel nem járó
i
12 510 Ft
módosítás esetén
Szerződésmódosítási díj – 2010.03.01 előtt megkötött szerződések esetén
Pénzügyi teljesítéssel összefüggő
módosítás
esetén
(teljes
és 43 788 Ft
i
részleges előtörlesztés)
Pénzügyi teljesítéssel nem járó
i
12 510 Ft
módosítás esetén
Szerződésmódosítási díj – 2010.03.01-től megkötött változó kamatozású szerződések esetén
Pénzügyi teljesítéssel összefüggő
módosítás
esetén
(teljes
és 0 Ft
i
részleges előtörlesztés)
Pénzügyi teljesítéssel nem járó
i
12 510 Ft
módosítás esetén
Szerződésmódosítási díj – 2012.08.22-től 2015.01.31-ig megkötött rögzített kamatozású
szerződések esetén
Pénzügyi teljesítéssel összefüggő 43 788 Ft, vagy az alábbiak szerint meghatározott összeg, ha az ennél
módosítás
esetén
(teljes
és kevesebb: - az előtörlesztett összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja
i
és a kölcsön szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam
részleges előtörlesztés)
meghaladja az egy évet.
- az előtörlesztett összeg fél százaléka ha az előtörlesztés időpontja
és a kölcsön szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem
haladja meg az egy évet.
A felszámított díj nem haladhata meg az előtörlesztés időpontja és a kölcsön
zerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő
hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek
figyelembevételével.
- díjmentes ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél által teljesített
előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.
Pénzügyi teljesítéssel nem járó
i
12 510 Ft
módosítás esetén
i

i

Szerződésmódosítási díj – 2015.02.01-től megkötött rögzített kamatozású szerződések esetén
Pénzügyi teljesítéssel összefüggő 43 788 Ft, vagy az alábbiak szerint meghatározott összeg, ha az ennél
módosítás
esetén
(teljes
és kevesebb:
i
- az előtörlesztett összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a
részleges előtörlesztés)
kölcsön szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja
az egy évet.
- az előtörlesztett összeg fél százaléka ha az előtörlesztés időpontja
és a kölcsön szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem
haladja meg az egy évet.
A felszámított díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a kölcsön
szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő
hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek
figyelembevételével.
- díjmentes ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél által teljesített
előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.
Pénzügyi teljesítéssel nem járó
i
12 510 Ft
módosítás esetén
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Szerződésmódosítási díj kedvezmények
A Szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra az alábbi esetekben:
A futamidő meghosszabbítását, vagy a havi törlesztőrészlet ideiglenes csökkentését célzó szerződésmódosítási
igények esetén, visszavonásig
Raiffeisen Bank által nyújtott kölcsönből történő előtörlesztés esetén
Raiffeisen Bank által nyújtott deviza alapú hitel tőkenövelés nélküli, forint alapú személyi kölcsönnel történő
kiváltása esetén
Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül konstrukcióknál részleges előtörlesztésre irányuló
szerződésmódosítási igények esetén visszavonásig
Kedvezményes Kamatozású Személyi Kölcsön konstrukciónál a pénzügyi teljesítéssel nem járó módosítás
díjmentes
Az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések
rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény alapján forintosításra kerülő kölcsönöknél
o

az értesítő levél kézbesítését követő 60 napon belül, a bankfiókban, írásban benyújtott futamidő
módosítására vonatkozó kérelem teljesítése esetén

o

az értesítő levél kézbesítését követő 30 napon belül a kölcsönszerződés felmondására irányuló
írásbeli nyilatkozat esetén

o

a 2015.12.15-tól 2016.01.31-ig benyújtott
kölcsönszerződés teljes előtörlesztése esetén

Közokiratba foglalás költsége
Ügyleten belüli futamidő hosszabbítás esetén abban az
esetben szükséges közjegyzői okirat, vagy a meglévő
közjegyzői okirat módosítása, ha az ügylet aktuális
tőketartozása a Raiffeisen Bank által alkalmazott
árfolyammal számolva eléri, vagy meghaladja a 2 millió
Forintot. Raiffeisen Újrakezdés hitel és Személyi Kölcsön
Extra esetén 2 millió forintot elérő, illetve azt meghaladó
hitelösszegnél illetve azt meghaladó módosított
hitelösszegnél kötelező.
Raiffeisen Újrakezdés Hitel esetén abban az esetben is
kötelező, ha a kiváltandó tartozások valamelyike
közokiratba foglalt. Ügyleten belüli futamidő hosszabbításra

kérelem

alapján

teljesített,

a

forint

alapú

A
kölcsönszerződésről
készült
egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba
foglalásának díja és költsége. Mértéke a közjegyzői
díjszabásról szóló jogszabály alapján ügyértéktől és
közjegyzőtől, közjegyzői irodától függően változhat.

fizetési problémával rendelkező ügyfelek esetén van lehetőség.

A díjak a THM
figyelembevételre.

kalkuláció

során

nem

kerültek

Hitelkiváltással
érintett
szerződések
(hitelkeretek)
meg nem
szűnése
esetén
fizetendő díj
Személyi kölcsön esetén a hitelkiváltással érintett
szerződések (hitelkeretek) meg nem szűnése esetén
fizetendő a kölcsönszerződésben meghatározott feltételek
szerint.
Havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám nem
teljesítéséért felszámított díj a 2018.05.03-ig kiállított
i

igénylések esetén :

a 2016.03.01-től megkötött szerződések esetén 30 000
Ft

Induló kölcsönösszeg
200 000 Ft – 500 000 Ft
501 000 Ft – 1 000 000 Ft
1001 000 Ft – 2 500 000 Ft
2 501 000 Ft – 7 000 000 Ft

Havi díj mértékei
513 Ft
1 025 Ft
2 050 Ft
3 588 Ft
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9.3. Bankszámlahitelekre vonatkozó egyéb díjak
Szerződésmódosítási és
megszüntetési díj

i

2 492 Ft

Akció: 2015. július 22-től a bankszámlahitel megszüntetése esetén felszámított megszüntetési díjat a Bank legkésőbb a megszüntetést követő
hónap 20-ig az ügyfél forint bankszámláján utólagosan jóváírja, amennyiben az ügyfél a jóváírás napján élő forint bankszámlával rendelkezik.
Az akció visszavonásig érvényes.

A díjak a THM kalkuláció során nem kerültek figyelembevételre.
Raiffeisen Bankszámlahitel Hitelfedezeti Védelem biztosítás díja
Díjtétel

Díjtétel mértéke

Hitelfedezeti védelem (hitelfedezeti biztosítás) díja - UNIQA Biztosító Zrt.
Raiffeisen Bankszámlahitel terméhez igényelhető szolgáltatás.
Alap
Emelt

Havonta a fennálló Bankszámlahitel tartozás 0,325%-a.*
Havonta a fennálló Bankszámlahitel tartozás 0,753%-a.*

*Az egyes Biztosítottakra vonatkozó biztosítási díj – a választott biztosítási csomagtól függően – a fennálló Bankszámlahitel
tartozás alapján kerül megállapításra a bankszámlahitel után fizetendő kamat és költségek terhelésének napján, adott hónap
utolsó napján. Amennyiben a hónap utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a díjterhelés az azt követő első banki munkanapon
történik meg. A biztosítási díj azonos napon a bankszámlán kerül terhelésre.

Bankszámlahitel Hitelfedezeti Biztosítás (UNIQA) 2018. évi nyári promóció
2018. július 1-jétől 2018. szeptember 30-ig a Raiffeisen Bank Zrt. akciót hirdet, melynek keretében minden Bankszámlahitel termékkel
rendelkező ügyfelének, aki újonnan igényelt vagy meglévő Bankszámlahitel terméke mellé UNIQA Hitelfedezeti Biztosítást igényel - a
jelen Lakossági Kondíciós Lista alapján - az első 2 havi UNIQA Hitelfedezeti Biztosítás díját a Bank jóváírja. Az akcióban kizárólag
a Bank azon ügyfelei vehetnek részt, akik a biztosítási díj jóváírásakor rendelkeznek, de az igénylést megelőző 12 hónapban nem
rendelkeztek UNIQA Hitelfedezeti Biztosítással és nincs 5000 Ft-ot meghaladó 30 napnál hosszabb ideje fennálló lejárt tartozásuk a
Raiffeisen Bank felé. Az első két havi Bankszámlahitel Hitelfedezeti Biztosítás díjának megfelelő összeget a biztosítás beállítását követő
harmadik hónap 27-éig egy összegben írja jóvá a Bank azon a bankszámlán, ahol a biztosítási díjakat a Bank korábban beterhelte.
A jóváírás összege megegyezik az első két havi biztosítási díjak esedékességekor az ügyfél rendelkezésre álló egyenlege által fedezett
- nem késedelmes - díjak összegével.

Bankszámlahitel Hitelfedezeti Biztosítás (UNIQA) 2018. évi tavaszi promóció
2018. április 1-jétől 2018. június 30-ig a Raiffeisen Bank Zrt. akciót hirdet, melynek keretében minden Bankszámlahitel termékkel
rendelkező ügyfelének, aki újonnan igényelt vagy meglévő Bankszámlahitel terméke mellé UNIQA Hitelfedezeti Biztosítást igényel - a
jelen Lakossági Kondíciós Lista alapján - az első 2 havi UNIQA Hitelfedezeti Biztosítás díját a Bank jóváírja. Az akcióban kizárólag
a Bank azon ügyfelei vehetnek részt, akik a biztosítási díj jóváírásakor rendelkeznek, de az igénylést megelőző 12 hónapban nem
rendelkeztek UNIQA Hitelfedezeti Biztosítással és nincs 5000 Ft-ot meghaladó 30 napnál hosszabb ideje fennálló lejárt tartozásuk a
Raiffeisen Bank felé. Az első két havi Bankszámlahitel Hitelfedezeti Biztosítás díjának megfelelő összeget a biztosítás beállítását követő
harmadik hónap 27-éig egy összegben írja jóvá a Bank azon a bankszámlán, ahol a biztosítási díjakat a Bank korábban beterhelte.
A jóváírás összege megegyezik az első két havi biztosítási díjak esedékességekor az ügyfél rendelkezésre álló egyenlege által fedezett
- nem késedelmes - díjak összegével.

9.4. Bankszámlahitelekre, Raiffeisen Személyi kölcsönre és Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet Nélkül
konstrukciókra vonatkozó közös egyéb díjak
Felszólító levél költsége i

206 Ft

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: 01-10-041042  LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA

40

Lakossági Kondíciós Lista
rr
1.183 Ft/kiállított igazolás. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi
CLXII. tv. törvény alapján a törlesztési táblázat díjmentes. Az egyes
fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával
kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény alapján
forintosításra került kölcsönöknél az értesítő levelek postára adásának
dátumáról szóló, a Bank internetes honlapján történő közzétételt követő 30
napon belül előterjesztett értesítőlevél másolata iránti kérelmet a Bank
díjmentesen teljesíti.

Külön igazolás díja i

A díjak a THM kalkuláció során nem kerültek figyelembevételre.

10. Előtörlesztésre vonatkozó szerződésmódosítási kérelem befogadása
Teljes előtörlesztés
Részleges előtörlesztés

Fiók
13:30
13:30

Raiffeisen Direkt
13:30
13:30

A 13:30 után megadott előtörlesztésre vonatkozó szerződésmódosítási kérelem feldolgozását a Bank a következő banki
munkanapon kezdi meg. A kérelem feldolgozásának kezdete nem azonos az előtörlesztési kérelem teljesítésével.

11. Annuitásszámítás képlete
Ahol:
A: a törlesztő részlet összege
H: hitelösszeg
i: az ügyleti kamat egy hónapra jutó része (éves
ügyleti kamat/12)
t: a futamidő hónapokban
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12. Késedelmi kamat

Deviza (devizában
folyósított és törlesztett)
Raiffeisen Személyi
Kölcsön

Forint alapú
Raiffeisen Személyi
Kölcsönök
Raiffeisen Újrakezdés
Hitel Fedezet nélkül

Raiffeisen
Bankszámlahitel fedezetlen

Szerződéskötés/
keretbeállítás
időpontja

Kamat mértéke

2014. március 17.
előtt

MNB jegybanki alapkamat + 24,00%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3,00%, de maximum
évi 10,00% (Svájci franki hiteleknél)
évi 10,40% (Euró hiteleknél)

2014. március 17.
előtt

MNB jegybanki alapkamat + 24,00%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3,00%, de maximum
évi 21,70%
(Értéke az MNB alapkamat változását követi.)

2014. március 17. és
2015. február 1.
között

MNB jegybanki alapkamat + 24,00%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3,00%

2015. február 1-től

MNB jegybanki alapkamat + 24,00%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3,00%

2014. március 17.
előtt

MNB jegybanki alapkamat + 39,00%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3,00%, de maximum
évi 21,70%
(Értéke az MNB alapkamat változását követi.)

2014. március 17. és
2015. február
1.
között

MNB jegybanki alapkamat+ 39,00%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3,00%, de maximum
évi 23,30%
(Értéke az MNB alapkamat változását követi.)

2015. február 1-től

MNB jegybanki alapkamat+ 39,00%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3,00%

Az adott naptári félév teljes időtartamára az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki
alapkamat az irányadó.
Felmondást/lejáratot követően a felmondás/lejárat napján érvényes ügyleti kamat mértéke az irányadó.
A referenciakamat meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza.

13. Alkalmazott referenciakamat mérték (évi)
Bankszámlahitelek, Személyi Kölcsön: MNB jegybanki alapkamat mértéke 2016. május 25-én: 0,90%
Késedelmi kamat: MNB jegybanki alapkamat mértéke 2016. december 1-jén: 0,90%
----------------------------------------------------------------------------------------i

A 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 alkalmaz.
ii

Személyi Kölcsön Plusz: A Raiffeisen Bank Személyi Kölcsönnel rendelkező ügyfeleinek Személyi Kölcsön Plusz ajánlatot tehet. Az ajánlat értelmében a Bank
az arra jogosult ügyfelek részére a Személyi Kölcsönszerződés keretein belül a szerződéses feltételek egyidejű módosításával vagy plusz kölcsönösszeget
biztosít vagy lehetővé teszi a devizanem váltást tőkenövelés nélkül..
Személyi Kölcsön Extra: A Raiffeisen Bank Személyi Kölcsönnel rendelkező ügyfeleinek Személyi Kölcsön Extra ajánlatot tehet. Az ajánlat értelmében a Bank
az arra jogosult ügyfelek részére a meglévő Személyi Kölcsön teljes előtörlesztésével, és új Személyi Kölcsönszerződés megkötésével biztosít plusz
kölcsönösszeget vagy lehetővé teszi a devizanem váltást tőkenövelés nélkül.
Egyszerűsített Személyi Kölcsön: A Raiffeisen Bank ügyfeleinek Egyszerűsített Személyi Kölcsön ajánlatot tehet amelynek alapján egyszerűsített hitelbírálatot
folytat le.
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1. számú melléklet
Referenciakamat megnevezése: MNB jegybanki alapkamat
Referenciakamat devizaneme: HUF
Referenciakamat futamideje: azonos a jegybanki alapkamat alkalmazásának időtartamával
Referenciakamat definíciója: A Magyar Nemzeti Bank által meghatározott irányadó kamat, amely befolyásolja a banki
betétek után járó, illetve a hitelekre fizetendő kamatot.
Referenciakamat elérhetősége: A referencia-kamatláb mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank
honlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé.
Módosítás gyakorisága: Jegybanki alapkamat változásával összhangban
A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referenciakamat változására tekintettel jogosult módosítani az ügyleti és a
késedelmi kamatot olyan mértékben és olyan irányban, amelyet a referenciakamat változása indokol.

2. számú melléklet
H0K 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén
A Raiffeisen Bank a változó kamatozású forint alapú Raiffeisen Személyi Kölcsönre és Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet
Nélkül termékekre a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett H0K kamatváltoztatási mutatót alkalmazza.

A mutató magyarázata: A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatláb végig
fix

marad.

A

kamatváltoztatási

mutató

mindenkor

hatályos

mértékét

a

Magyar

Nemzeti

Bank

honlapján

(http://www.mnb.hu) teszi közzé.

3. számú melléklet
Referenciakamat megnevezése: MNB jegybanki alapkamat
Referenciakamat devizaneme: HUF
Referenciakamat futamideje: azonos a jegybanki alapkamat alkalmazásának időtartamával
Referenciakamat definíciója: A Magyar Nemzeti Bank által meghatározott irányadó kamat, amely befolyásolja a banki
betétek után járó, illetve a hitelekre fizetendő kamatot.
Referenciakamat elérhetősége: A referenciakamat mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján
(http://www.mnb.hu) teszi közzé.
Módosítás gyakorisága: Jegybanki alapkamat változásával összhangban
Kamatfelár-változtatási mutató: H0F, értéke nulla, a kamatfelár a szerződés fennállása alatt változatlan. A mutató
mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé.
A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referenciakamat változására tekintettel jogosult módosítani az ügyleti kamatot
és a késedelmi kamatot olyan mértékben és olyan irányban, amelyet a referenciakamat változása indokol.
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