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III. Pénztári és csekk tranzakciók

Kondíciós Lista

Érvényben: 2013. szeptember 4-től visszavonásig
1.

Pénztári befizetések számlára
jutalék

alkalmazott árfolyam

jutalékelszámolás

Forintbankjegy befizetés
forint számlára

díjmentes

devizaszámlára

0,50%

deviza eladási
árfolyam

a megbízás értéknapján
a befizetéssel egyidejűleg

0,50%

valuta vételi árfolyam

a megbízás értéknapján
a befizetéssel egyidejűleg

Valutabankjegy befizetés
forint számlára
devizaszámlára
azonos devizanemben

díjmentes

valuta vételi/deviza
a megbízás értéknapján
eladási árfolyam
a befizetéssel egyidejűleg
A Bank érmebefizetést csak forintban fogad el. Forintérme befizetés forint- és devizaszámlára egyaránt teljesíthető.
eltérő devizanemben

0,50%

jutalék
jutalékelszámolás
50 db érméig díjmentes
a megbízás értéknapján
Forintérme befizetés (egy számlára azonos napon
50 db érmét meghaladóan a teljes összeg
utólagosan
egy fiókban)
1% -a
A bankszámla pénznemétől eltérő pénznemben történő (konverziós) befizetések esetén a jutalék a számlán jóváírt összeg alapján kerül
felszámításra.

2.

Pénztári kifizetések számláról
jutalék

alkalmazott árfolyam

jutalékelszámolás

Forintbankjegy és forintérme kifizetés
forint számláról1
devizaszámláról

0,40%, min. 530 Ft,
max. 12.010 Ft +
0,3%, max. 6.000 Ft
0,50% + 0,3%,
max. 6.000 Ft

deviza vételi
árfolyam

a megbízás értéknapján
a kifizetéssel egyidejűleg

0,50% + 0,3%,
max. 6.000 Ft

valuta eladási
árfolyam

a megbízás értéknapján
a kifizetéssel egyidejűleg

deviza vételi/valuta
eladási árfolyam

a megbízás értéknapján
a kifizetéssel egyidejűleg
a megbízás értéknapján
a kifizetéssel egyidejűleg

a megbízás értéknapján
utólagosan

Valutabankjegy kifizetés
forint számláról
devizaszámláról
0,50% + 0,3%,
max. 6.000 Ft
0,50% + 0,3%,
eltérő devizanemben
max. 6.000 Ft
A maximum 6.000 Ft az adott díjtételhez hozzáadott 0,3%-ra vonatkozik.
A Bank érmekifizetést csak forintban teljesít.
azonos devizanemben

1

Indexálás: Bank a jelen kondíciós listában jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző naptári évre vonatkozó, évente közzétett átlagos
fogyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke automatikusan, minden év március 1. napjától a megelőző naptári évre irányadó átlagos fogyasztói
árindexnek megfelelően módosul (indexálásra kerül). A díj változását a Bank minden évben legkésőbb március hónap 1. napjáig jelen kondíciós listában közzéteszi. A
díj változásánál a Bank az általános kerekítési szabályok alapján egész forint összeget, euróban meghatározott díjtétel esetén két tizedes jegyig megállapított összeget
alkalmaz. Bank fenntartja a jogot arra, hogy egyes ügyfélcsoportok, illetve egyes szolgáltatás típusok tekintetében a díj indexálását egy, vagy akár több alkalommal ne
érvényesítse.
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A bankszámla pénznemétől eltérő pénznemben történő (konverziós) kifizetések esetén a jutalék a számlán terhelt összeg alapján kerül
felszámításra.
A Bank eseti meghatalmazást készpénzfelvételre max. 500.000 forint (vagy annak megfelelő valuta) összeg erejéig fogad el.
A Bank a kifizetési megbízásra a kiállítás dátumától számított 3 munkanapig teljesít kifizetést.
Készpénz felvétele forintban:
Természetes személy Ügyfél az 500.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzfelvételt a tranzakciót megelőző banki munkanapon 14.00 óráig
köteles a felvétel helye szerint illetékes bankfiók pénztáránál vagy a Raiffeisen Direkt-nél bejelenteni. A bejelentés visszavonására nincs lehetőség.
A megrendelt, de át nem vett készpénz után a bank 0,25% jutalékot számol fel.
Készpénz felvétele valutában:
Természetes személy Ügyfél az 500.000,- Ft-nak megfelelő, vagy azt meghaladó összegű valuta felvételét a tranzakciót megelőző második banki
munkanapon 11.00 óráig köteles a felvétel helye szerint illetékes bankfiók pénztáránál vagy a Raiffeisen Direkt-nél bejelenteni. A bejelentés
visszavonására nincs lehetőség. A megrendelt, de át nem vett készpénz után a bank 0,25% jutalékot számol fel.

3.

Bankszámlát nem érintő valutaváltás

Valutaváltás
Valuta vétel (kizárólag forint ellenében)
Valuta eladás

4.

jutalék
alkalmazott árfolyam
díjmentes
valuta vételi árfolyam
nem adható ilyen megbízás

Bankjegyek és érmék címletváltása

A Bank valamennyi pénztárában lehetőség van a jelen pontban meghatározott díjtételek alkalmazása mellett a forgalomképes, valamint a
törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyek és forintérmék címletváltására, illetve a forgalomból bevont, törvényes
fizetőeszközre átváltható, valamint a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegyek és forintérmék átváltására az alábbiak figyelembevételével:
a.

A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyekből egy alkalommal
címletenként összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve – legfeljebb 100 darabig –
forgalomképes forintérmére átváltani. Ezt meghaladó mennyiség esetén a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az ügyfél
címletváltásra irányuló megbízásának teljesíthetőségéről.

b.

A Bank hiányos forintbankjegyet abban az esetben vesz át címletváltásra, amennyiben a bankjegynek a felénél nagyobb részét
benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos forintbankjegy akkor váltható át, amennyiben az egyes részek
azonos forintbankjegyhez tartoznak és együttesen az eredeti forintbankjegy felénél nagyobb részt alkotnak.

c.

A Bank címletváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet és forintérmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem
állapítható meg egyértelműen.

Forintérme, és forintbankjegy váltás (címletenként,
naponta)1

jutalék

jutalékelszámolás

50 db érme, ill. bankjegy mennyiségig
díjmentes
50 db érme, ill. bankjegy mennyiséget
meghaladóan a kifizetésre kerülő bankjegy,
illetve érme névértékének 2%-a

a megbízás értéknapján

Azon sérült, hiányos forintbankjegyeket, amelyeknek összefüggő felülete nem éri el a bankjegy eredeti méretének felét, és így értéket nem
képviselnek, a Bank valamennyi pénztára térítés és díjmentesen veszi át.
Valutában történő címletváltást a Bank nem végez. Sérült, hiányos valuta bankjegyet a bank sem számlára, sem cserére nem fogad el.
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5.

Bankcsekk

Beszedésre átvett kiírt csekk díja1
Raiffeisen Bank által kiírt csekk (kiállítás) díja1
Beszedésre átvett bankcsekk teljesítési határidők
Raiffeisen bankcsekk (kiírt csekk) eladása
Raiffeisen bankcsekk visszavásárlás

1 % min. EUR 10,59
1 % min. EUR 10,59
a csekk ellenértékének befolyásától számított 20 nap
megbízás + 3 banki nap
megbízás + 7 banki nap

Bankunk által befogadott csekkek devizaneméről és a csekkbeszedéssel kapcsolatos további információkról kérjük tájékozódjon Utazási- és
bankcsekk tájékozatónkból, amely honlapunkról (https://www.raiffeisen.hu/hasznos/tudni-erdemes) érhető el.

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48

Cégjegyzékszám: 01-10-041042

LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA

3

