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1.

Általános feltételek
Általános feltételek a 2010. július 6. előtt Kiegészítő Szerződést kötött ügyfelekre vonatkozóan

Raiffeisen Premium Banking tagság Pótlólagos számlavezetési díj fizetése nélküli fenntartásához a
következő feltételek egyikének teljesítése szükséges:
Adott naptári negyedév utolsó munkanapjára vonatkozóan
•

az elmúlt negyedévben átlagosan havi minimum 350 ezer forint összegű jóváírás érkezik Ügyfél bankszámlája javára
bankon kívülről vagy harmadik személytől,

•

Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege minimum 8 millió Ft*,

•

Ügyfél a Raiffeisen Banknál felvett lakáshitelének, szabadfelhasználású jelzáloghitelének, személyi kölcsönének
eredeti folyósított hitelösszegeinek összértéke minimum 15 millió Ft – folyósításkor érvényes árfolyamon számolva fennálló tartozása összesen minimum 5 millió forint – aktuális árfolyamon számolva – és egyik hitelével sem volt 30
napnál hosszabb ideig fennálló tartozása 12 hónapon belül.

* Az összesített megtakarítási egyenleg számítása során a Bank a következőket veszi figyelembe: Raiffeisen bankszámlák látra
szóló egyenlege, a lekötött betétek, - deviza esetén az aktuális napon érvényes deviza középárfolyam segítségével forintra
átszámított – egyenlege, valamint a Raiffeisen Banknál vezetett értékpapírszámla aktuálisan rendelkezésre álló összesített záró
állománya.
A Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Pótlólagos számlavezetési díja az igénybe vételi feltételek teljesülése esetén nem
kerül felszámításra, egyéb esetben a díj mértéke 8.197 Ft / hó, amelynek felszámítására a Szerződés Kiegészítés Premium
Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint kerül sor
Általános feltételek a 2010. július 6-tól Kiegészítő Szerződést, vagy Kiegészítő Szerződés módosítást aláíró ügyfelekre
vonatkozóan
Az Általános feltételek eltérnek attól függően, hogy az Ügyfél Premium, vagy Premium Gold számlacsomagot igényel. A
Premium és Premium Gold számlacsomagok feltételein túlmutató, egyéb termékkondíciók a két számlacsomag esetén
megegyeznek.
1.2.1. Premium számlacsomag igénybevétele mellett alkalmazott Általános feltételek
Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Premium számlacsomag igénybevétele mellett az alábbi feltételek egyikének
teljesítésével vehető igénybe havi Számlavezetési díj fizetése nélkül. A Bank az adott hónap vonatkozásában a hónap utolsó
napján vizsgálja az alábbi feltételek teljesülését:
•

Ügyfél bankszámlájára a tárgyhónapban Bankon kívülről vagy harmadik személytől egyösszegben összesen
minimum 280 ezer Ft vagy annak megfelelő összegű deviza átutalás érkezik a Bank által jegyzett devizában, a
magánszemélyekre érvényes Raiffeisen Banki deviza középárfolyamon számolva. A tárgyhónapra vonatkozó
díjterhelés során vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 27. napjától a tárgyhónap utolsó napjáig terjedő
időszak.

•

Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege minimum 8 millió Ft.

•

Ügyfél Raiffeisen Banknál felvett lakáshitelének és/vagy szabadfelhasználású jelzáloghitelének és/vagy személyi
kölcsönének eredeti folyósított hitelösszege, illetve annak összértéke minimum 15 millió Ft – deviza vagy deviza alapú
hitel esetén a folyósításkor érvényes árfolyamon számolva – és fennálló nem esedékes tartozása összesen minimum
5 millió forint a magánszemélyekre érvényes Raiffeisen Banki deviza középárfolyamon számolva és egyik hitelével
sem volt 30 napnál hosszabb ideig fennálló lejárt tartozása 12 hónapon belül.

A Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Pótlólagos számlavezetési díja Premium számlacsomag fenntartása mellett az
igénybe vételi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén nem kerül felszámításra, egyéb esetben a díj mértéke 8.197
Ft/hó/Ügyfél (a fenntartott Premium számlacsomagok számától függetlenül), amelynek felszámítására a Szerződés Kiegészítés
Premium Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint kerül sor
Premium számlacsomag fenntartása esetén Pótlólagos számlavezetési díj nem kerül alkalmazásra.
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Premium Banking tagság lemondása esetén az ügyfél mentesül az adott hónapban a Premium
számlához kapcsolódóan esetlegesen fennálló számlavezetési díj fizetési kötelezettsége alól, ha
lemondási szándékát az adott hónap utolsó munkanapját megelőző 5. munkanapig jelzi személyesen
Premium Banking kiszolgálást nyújtó bankfiókban.
Amennyiben az ellenőrzés napján az Ügyfélnek a Bankkal szemben 30 napon túli lejárt tartozása áll fenn, az egyéb feltételek
teljesülésétől függetlenül köteles a Premium számlacsomag fenntartásához kapcsolódó Pótlólagos számlavezetési díjat
megfizetni.
1.2.2. Premium Gold számlacsomag igénybevétele mellett alkalmazott Általános feltételek
Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Premium Gold számlacsomag igénybevétele mellett az alábbi feltételek egyikének
teljesítésével vehető igénybe havi számlavezetési díj fizetése nélkül. A Bank az adott hónap vonatkozásában a hónap utolsó
napján vizsgálja az alábbi feltételek teljesülését:
•

Ügyfél bankszámlájára tárgyhónapban Bankon kívülről vagy harmadik személytől egyösszegben összesen minimum
280 ezer Ft vagy annak megfelelő összegű deviza átutalás érkezik a Bank által jegyzett devizában, a
magánszemélyekre érvényes Raiffeisen Banki deviza középárfolyamon számolva. A tárgyhónapra vonatkozó
díjterhelés során vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 27. napjától a tárgyhónap utolsó napjáig terjedő
időszak.

•

Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege minimum 8 millió Ft.

•

Ügyfél Raiffeisen Banknál felvett lakáshitelének és/vagy szabadfelhasználású jelzáloghitelének és/vagy személyi
kölcsönének

összege, illetve azok összértéke minimum 18 millió Ft a Premium Kiegészítő Szerződés által

meghatározott türelmi időszak letelte utáni Premium megfelelőségi vizsgálatkor – deviza vagy deviza alapú hitel
esetén a megfelelőségi vizsgálat napján magánszemélyekre érvényes Raiffeisen Banki deviza középárfolyamon
számolva. Továbbá a havi megfelelőségi vizsgálatkor aktuálisan fennálló nem esedékes tartozásának forint összege
- a fenti árfolyam figyelembevételével - összesen minimum 5 millió forint, és egyik hitelével sem volt 30 napnál
hosszabb ideig fennálló lejárt tartozása a megfelelőségi vizsgálatot megelőző 12 hónapon belül.
A Premium Gold számlacsomag havi számlavezetési díja az igénybe vételi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén
nem kerül felszámításra, egyéb esetben a díj mértéke 11.117 Ft / hó, amelynek felszámítására a Szerződés Kiegészítés Premium
Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint kerül sor.
Premium Gold számlacsomag fenntartása esetén Pótlólagos számlavezetési díj nem kerül alkalmazásra.
Amennyiben az ellenőrzés napján az Ügyfélnek a Bankkal szemben 30 napon túli lejárt tartozása áll fenn, az egyéb feltételek
teljesülésétől függetlenül köteles a Premium Gold számlacsomag fenntartásához kapcsolódó számlavezetési díjat megfizetni.
.
Premium Banking tagság lemondása esetén az ügyfél mentesül az adott hónapban a Premium Gold számlához
kapcsolódóan esetlegesen fennálló számlavezetési díj fizetési kötelezettsége alól, ha lemondási szándékát az adott hónap
utolsó munkanapját megelőző 5. munkanapig jelzi személyesen Premium Banking kiszolgálást nyújtó bankfiókban.
Általános feltételek a 2010. augusztus 30-tól Kiegészítő Szerződést, vagy Kiegészítő Szerződés módosítást aláíró
ügyfelekre vonatkozóan
Az Általános feltételek eltérnek attól függően, hogy az Ügyfél Premium, vagy Premium Gold számlacsomagot igényel. A
Premium és Premium Gold számlacsomagok feltételein túlmutató, egyéb termékkondíciók a két számlacsomag esetén
megegyeznek.
1.3.1. Premium számlacsomag igénybevétele mellett alkalmazott Általános feltételek
Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Premium számlacsomag igénybevétele mellett az alábbi feltételek egyikének
teljesítésével vehető igénybe havi számlavezetési díj fizetése nélkül. A Bank az adott hónap vonatkozásában a hónap utolsó
napján vizsgálja az alábbi feltételek teljesülését:
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•

Ügyfél bankszámlájára (i) bankon kívülről egyösszegben összesen minimum 280 ezer Ft vagy
annak megfelelő összegű deviza jóváírás érkezik a Bank által jegyzett devizában, a
magánszemélyekre érvényes Raiffeisen Banki deviza középárfolyamon számolva, vagy (ii)
Ügyfél bankszámlájára bankon belülről jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságtól, vagy egyéni vállalkozótól egyösszegben összesen minimum 280 ezer Ft

vagy annak

megfelelő összegű deviza jóváírás érkezik a Bank által jegyzett devizában a magánszemélyekre érvényes Raiffeisen
Banki deviza középárfolyamon számolva. A tárgyhónapra vonatkozó díjterhelés során vizsgált időszak: tárgyhónapot
megelőző hónap 27. napjától a tárgyhónap utolsó napjáig terjedő időszak.
•

Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege minimum 8 millió Ft.

•

Ügyfél Raiffeisen Banknál felvett lakáshitelének és/vagy szabadfelhasználású jelzáloghitelének és/vagy személyi
kölcsönének eredeti folyósított hitelösszege, illetve azok összértéke minimum 15 millió Ft – deviza vagy deviza alapú
hitel esetén a folyósításkor érvényes árfolyamon számolva – és fennálló nem esedékes tartozása összesen minimum
5 millió forint aktuális árfolyamon számolva és egyik hitelével sem volt 30 napnál hosszabb ideig fennálló lejárt
tartozása 12 hónapon belül.

A Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Pótlólagos számlavezetési díja Premium számalcsomag fenntartása mellett az
igénybe vételi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén nem kerül felszámításra, egyéb esetben a díj mértéke 8.197
Ft/hó/Ügyfél (a fenntartott Premium számlacsomagok számától függetlenül) amelynek felszámítására a Szerződés Kiegészítés
Premium Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint kerül sor
Premium számlacsomag fenntartása esetén Pótlólagos számlavezetési díj nem kerül alkalmazásra.
Premium Banking tagság lemondása esetén az ügyfél mentesül az adott hónapban a Premium számlához kapcsolódóan
esetlegesen fennálló számlavezetési díj fizetési kötelezettsége alól, ha lemondási szándékát az adott hónap utolsó
munkanapját megelőző 5. munkanapig jelzi személyesen Premium Banking kiszolgálást nyújtó bankfiókban.
Amennyiben az ellenőrzés napján az Ügyfélnek a Bankkal szemben 30 napon túli lejárt tartozása áll fenn, az egyéb feltételek
teljesülésétől függetlenül köteles a Premium számlacsomag fenntartásához kapcsolódó Pótlólagos számlavezetési díjat
megfizetni.
1.3.2. Premium Gold számlacsomag igénybevétele mellett alkalmazott Általános feltételek
Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Premium Gold számlacsomag igénybevétele mellett az alábbi feltételek egyikének
teljesítésével vehető igénybe havi számlavezetési díj fizetése nélkül. A Bank az adott hónap vonatkozásában a hónap utolsó
napján vizsgálja az alábbi feltételek teljesülését:
•

Ügyfél bankszámlájára (i) bankon kívülről egyösszegben összesen minimum 280 ezer Ft vagy annak megfelelő
összegű deviza jóváírás érkezik a Bank által jegyzett devizában, a magánszemélyekre érvényes Raiffeisen Banki
deviza középárfolyamon számolva, vagy (ii) Ügyfél bankszámlájára bankon belülről jogi személytől, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól, vagy egyéni vállalkozótól egyösszegben összesen minimum
280 ezer Ft

vagy annak megfelelő összegű deviza jóváírás érkezik a Bank által jegyzett devizában a

magánszemélyekre érvényes Raiffeisen Banki deviza középárfolyamon számolva. A tárgyhónapra vonatkozó
díjterhelés során vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 27. napjától a tárgyhónap utolsó napjáig terjedő
időszak.
•

Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege minimum 8 millió Ft.

•

Ügyfél Raiffeisen Banknál felvett lakáshitelének és/vagy szabadfelhasználású jelzáloghitelének és/vagy személyi
kölcsönének

összege, illetve azok összértéke minimum 18 millió Ft a Premium Kiegészítő Szerződés által

meghatározott türelmi időszak letelte utáni Premium megfelelőségi vizsgálatkor – deviza vagy deviza alapú hitel
esetén a megfelelőségi vizsgálat napján magánszemélyekre érvényes Raiffeisen Banki deviza középárfolyamon
számolva. Továbbá a havi megfelelőségi vizsgálatkor aktuálisan fennálló nem esedékes tartozásának forint összege
- a fenti árfolyam figyelembevételével - összesen minimum 5 millió forint, és egyik hitelével sem volt 30 napnál
hosszabb ideig fennálló lejárt tartozása a megfelelőségi vizsgálatot megelőző 12 hónapon belül.
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A Premium Gold számlacsomag havi számlavezetési díja az igénybevételi feltételek legalább egyikének
teljesülése esetén nem kerül felszámításra, egyéb esetben a díj mértéke 11.117 Ft / hó , amelynek
felszámítására a Szerződés Kiegészítés Premium Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű
megállapodásban foglaltak szerint kerül sor.
Premium Gold számlacsomag fenntartása esetén Pótlólagos számlavezetési díj nem kerül alkalmazásra.
Amennyiben az ellenőrzés napján az Ügyfélnek 30 napon túli lejárt tartozása áll fenn, akkor a Premium Gold számlacsomag
fenntartásához kapcsolódóan Számlavezetési díj fizetésére köteles az egyéb feltételek teljesülésétől függetlenül.
Premium Banking tagság lemondása esetén az ügyfél mentesül az adott hónapban a Premium Gold számlához
kapcsolódóan esetlegesen fennálló számlavezetési díj fizetési kötelezettsége alól, ha lemondási szándékát az adott hónap
utolsó munkanapját megelőző 5. munkanapig jelzi személyesen Premium Banking kiszolgálást nyújtó bankfiókban.
Általános feltételek a 2015. január 1-től Kiegészítő Szerződéstaláíró ügyfelekre vonatkozóan
1.4.1. Premium Gold 2.0 számlacsomag igénybevétele mellett alkalmazott Általános feltételek
Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Premium Gold 2.0 számlacsomag igénybevétele mellett az alábbi feltételek
egyikének teljesítésével vehető igénybe havi számlavezetési díj fizetése nélkül. A Bank az adott hónap vonatkozásában
(tárgyhónap) a hónap utolsó napján vizsgálja az alábbi feltételek teljesülését:
•

Ügyfél bankszámlájára (i) bankon kívülről vagy (ii) bankon belülről jogi személytől, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságtól, vagy egyéni vállalkozótól egyösszegben összesen minimum 400 ezer Ft vagy
annak megfelelő összegű deviza jóváírás érkezik a Bank által jegyzett devizában. A tárgyhónapra vonatkozó
díjterhelés során vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 27. napjától a tárgyhónap utolsó munkanapjáig
(beleértve a kizárólag Bankon belüli azonnali és az azonnali átutalással érintett banki munkanapokat) terjedő
időszak.

•

a hónap utolsó munkanapján az Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege
minimum 8 millió Ft.

2016.02.01. és 2020.12.31. között a Bank a fentiektől eltérően az alábbi kedvezőbb Általános feltételeket alkalmazza:
•

tárgyhónapban az Ügyfél bankszámlájára (i) bankon kívülről vagy (ii) bankon belülről jogi személytől, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól, vagy egyéni vállalkozótól legfeljebb három részletben
összesen minimum 400 ezer Ft vagy annak megfelelő összegű deviza jóváírás érkezik a Bank által jegyzett devizában.
A tárgyhónapra vonatkozó díjterhelés során vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 27. napjától a
tárgyhónap utolsó munkanapjáig (beleértve a kizárólag Bankon belüli azonnali és az azonnali átutalással érintett
banki munkanapokat) terjedő időszak.

•

a hónap utolsó munkanapján az Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege
minimum 8 millió Ft.

A Premium Gold 2.0 számlacsomag havi számlavezetési díja az igénybevételi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén
nem kerül felszámításra, egyéb esetben a díj összege 11.138 Ft / hó , amelynek felszámítására a Szerződés Kiegészítés Premium
Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint kerül sor.
Amennyiben az ellenőrzés napján az Ügyfélnek a Bankkal szemben 30 napon túli lejárt tartozása áll fenn, az egyéb feltételek
teljesülésétől függetlenül köteles a Premium Gold 2.0 számlacsomag fenntartásához kapcsolódó havi számlavezetési díjat
megfizetni.
Premium Banking tagság lemondása esetén az ügyfél mentesül a Premium Gold 2.0 számlához kapcsolódóan tárgyhónapban
esetlegesen fennálló számlavezetési díj fizetési kötelezettsége alól, ha lemondási szándékát a tárgyhónap utolsó munkanapját
megelőző 5. munkanapig jelzi személyesen Premium Banking kiszolgálást nyújtó bankfiókban.
1.4.2. Premium Select számlacsomag igénybevétele mellett alkalmazott Általános feltételek
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Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás Premium Select számlacsomag igénybevétele mellett az alábbi
feltételek egyikének teljesítésével vehető igénybe havi számlavezetési díj fizetése nélkül. A Bank az adott
hónap vonatkozásában (tárgyhónap) a hónap utolsó napján vizsgálja az alábbi feltételek teljesülését.
•

Ügyfél bankszámlájára (i) bankon kívülről vagy (ii) bankon belülről jogi személytől, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságtól, vagy egyéni vállalkozótól egyösszegben összesen minimum 1 millió Ft vagy annak
megfelelő összegű deviza jóváírás érkezik a Bank által jegyzett devizában. A tárgyhónapra vonatkozó díjterhelés
során vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 27. napjától a tárgyhónap utolsó munkanapjáig (beleértve a
kizárólag Bankon belüli azonnali és az azonnali átutalással érintett banki munkanapokat) terjedő időszak.

•

a hónap utolsó munkanapján az Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege
minimum 30 millió Ft.

2016.02.01. és 2020.12.31. között a Bank a fentiektől eltérően az alábbi kedvezőbb Általános feltételeket alkalmazza:
•

az Ügyfél bankszámlájára (i) bankon kívülről vagy (ii) bankon belülről jogi személytől, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságtól, vagy egyéni vállalkozótól legfeljebb három részletben összesen minimum 1 millió
Ft vagy annak megfelelő összegű deviza jóváírás érkezik a Bank által jegyzett devizában. A tárgyhónapra vonatkozó
díjterhelés során vizsgált időszak: tárgyhónapot megelőző hónap 27. napjától a tárgyhónap utolsó munkanapjáig
(beleértve a kizárólag a Bankon belüli azonnali és az azonnali átutalással érintett banki munkanapokat) terjedő
időszak.

•

a hónap utolsó munkanapján az Ügyfél Raiffeisen Banknál meglévő megtakarításainak összesített egyenlege
minimum 30 millió Ft.

A Premium Select számlacsomag havi számlavezetési díja az igénybevételi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén
nem kerül felszámításra, egyéb esetben a díj összege 16.375 Ft / hó , amelynek felszámítására a Szerződés Kiegészítés Premium
Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint kerül sor.
Amennyiben az ellenőrzés napján az Ügyfélnek a Bankkal szemben 30 napon túli lejárt tartozása áll fenn, az egyéb feltételek
teljesülésétől függetlenül köteles a Premium Select számlacsomag fenntartásához kapcsolódó havi számlavezetési díjat
megfizetni.
Premium Banking tagság lemondása esetén az ügyfél mentesül a Premium Select számlához kapcsolódóan tárgyhónapban
esetlegesen fennálló számlavezetési díj fizetési kötelezettsége alól, ha lemondási szándékát a tárgyhónap utolsó munkanapját
megelőző 5. munkanapig jelzi személyesen Premium Banking kiszolgálást nyújtó bankfiókban.
Premium Gold, Premium Gold 2.0 és Premium Select számlacsomagokra alkalmazott közös szabályok

A havi számlavezetési díj mentességre meghatározott feltételek teljesítésétől a Bank az alábbi esetekben eltekint.
•

Az adott számlacsomagra meghatározott jóváírási feltétel tárgyhónapban nem teljesült:
-

de a megelőző vizsgálati időszakban beérkező, összesen legfeljebb az adott számlacsomagra előírt számú
jóváírások összege elérte az elvárt összeghatár kétszeresét. A Bank a fentiekre hivatkozással egy naptári
éven belül legfeljebb két alkalommal tekint el a számlavezetési díj felszámításától.

-

betegszabadság vagy tartós keresőképtelenség miatt. A Bank fenntartja a jogot, hogy ezzel
összefüggésben igazolást kérjen az ügyféltől. A Bank a fentiekre hivatkozással – az ügyfél kérelme alapján
– egy naptári éven belül legfeljebb három alkalommal tekint el a számlavezetési díj felszámításától. A
kedvezmény biztosítása a díj utólagos visszatérítésével történik.

-

szülési szabadságra , illetve gyermekgondozási díjra (GYED) való jogosultságra tekintettel. A Bank fenntartja
a jogot, hogy ezzel összefüggésben igazolást kérjen az ügyféltől. A Bank a fentiekre hivatkozással – az ügyfél
kérelme alapján – egy naptári éven belül legfeljebb három alkalommal tekint el a számlavezetési díj
felszámításától. A kedvezmény biztosítása a díj utólagos visszatérítésével történik.
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A Bank jogosult a számlavezetési díj mentességre meghatározott feltételek fennállásának vizsgálatakor
a meghirdetett összeghatároktól, kizárólag lefelé, maximum 5%-os mértékben eltérni.
Az igénybevett számlacsomag típusától függetlenül alkalmazott közös szabályok az 1.2, 1.3 és 1.4
pont vonatkozásában
Az összesített megtakarítási egyenleg számítása során a Bank a következőket veszi figyelembe: Raiffeisen bankszámlák
egyenlege, lekötött betétek összege, valamint a Raiffeisen Banknál vezetett értékpapírszámlák

ellenőrzés napján

rendelkezésre álló összesített záró állománya. Deviza esetén a Bank az ellenőrzés napján magánszemélyekre érvényes
Raiffeisen Banki deviza középárfolyam figyelembevételével állapítja meg a forint összeget.
A 2016. április 1. napjától megkötött Kiegészítő szerződések esetében a Bank a szerződéskötés hónapjában és az azt követő
hónapban (Türelmi időszak) a számlavezetési díj mentességre meghatározott feltételek fennállását nem vizsgálja, arra először
a Türelmi időszakot követő hónap utolsó napján kerül sor.
Egyéb rendelkezések
Jelen Kondíciós listában nem szabályozott esetekben a konkrét termékekre mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós listában
meghatározott díjtételek, jutalékok és kondíciók kerülnek felszámításra illetve alkalmazásra, beleértve a promóciós termékeket
is.
A Bank jogosult a pótlólagos számlavezetési díj terhelésétől az ügyfél előzetes értesítése nélkül eltekinteni.
A Banknak nincs szerződéskötési kötelezettsége abban az esetben sem, ha az ügyfél megfelel a jelen Kondíciós listában
meghatározott feltételeknek.
A 2012. augusztus 9-től hatályos feltételek értelmében a Raiffeisen Újrakezdés Hitellel rendelkező ügyfelek, és/vagy a
fizetéskönnyítést - a 2009. évi IV. törvény szerinti áthidaló kölcsönt; a törlesztőrészlet ideiglenes csökkentését futamidő
növeléssel; törlesztőrészlet ideiglenes csökkentését futamidő növelés nélkül; futamidő növelést - igénylő vagy igénybe vevő
ügyfelek nem jogosultak a Premium Banking Tagságba való belépésre. Amennyiben az ügyfél a Prémum Banking Tagság
fennállása alatt fent említett fizetéskönnyítést igényel vagy igénybe vesz, a Bank jogosult a Szerződés Kiegészítés Premium
Banking szolgáltatások nyújtásáról szerződés azonnali hatályú felmondására.
A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló kormányrendelet szerint a vészhelyzet kezelése kapcsán,
adománygyűjtés céljából létrehozott számlára történő átutalási megbízás esetén a Bank a 2013. július 1-ét követően teljesített
átutalások díjából az átutalt összeg 0,3%-át, de maximum 6.000 forint összeget visszatérít az Ügyfél részére. A visszatérítés
összege a díjterhelést követő hónap utolsó banki munkanapjáig kerül jóváírásra az átutalási megbízással érintett bankszámlán.
Amennyiben az Ügyfél a Bank által vezetett egyéni vállalkozói, őstermelői, adószámmal rendelkező magánszemélyhez tartozó
vagy egyéb önálló egyéni vállalkozói fizetési vagy értékpapírszámlájára indít eseti átutalást, állandó átutalást, deviza vagy
SEPA átutalást, a megbízás díjának 0,3%, max. 6000 Ft mértékű részét a Bank nem számítja fel.
A 2012. évi CXVI. törvény 2019.01.01-től hatályos rendelkezései alapján, a szimmetria elvének megfelelően a Bank átutalások
esetén átutalásonként 20.000 Ft összegig a 0,3% max. 6.000 Ft díjrészt nem számítja fel. Ennek értelmében:
•
amennyiben az átutalás összege nem haladja meg a 20.000 forintot, vagy deviza átutalás esetén az annak
megfelelő deviza összeget, akkor ez a díjrész nem kerül felszámításra,
•
amennyiben az átutalás összege nagyobb, mint 20.000 forint, vagy deviza átutalás esetén az annak megfelelő
devizaösszeg, akkor a 20.000 forintot meghaladó összegrész után kerül ez a díjrész felszámításra.
A Bank lakossági bankszámláról a Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett ügyfélszámlára, illetve az állampapír forgalmazás
érdekében vezetett központi számlára (a MÁK által megadott, alább felsorolt számlatartományokba tartozó számlák javára)
történő átutalások esetén az átutalás díjából a pénzügyi tranzakciós illeték mértékével megegyező – 0,3% maximum 6.000 Ft
– díjelemet nem számítja fel.
Az érintett MÁK számlák:
10002003-93489306-00000000

10036004-93489306-00000000

10025004-93489306-00000000

10002003-93489306-00000000

10002003-93489306-00000000

10045002-93489306-00000000

10049006-93489306-00000000

10002003-93489306-00000000

10024003-93489306-00000000

10002003-93489306-00000000

10047004-93489306-00000000

10036004-93489306-00000000

10045002-93489306-00000000

10048005-93489306-00000000

10049006-93489306-00000000

10026005-93489306-00000000

10028007-93489306-00000000

10046003-93489306-00000000

10034002-93489306-00000000

10047004-93489306-00000000
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10033001-93489306-00000000

10024003-93489306-00000000

10027006-93489306-00000000

10027006-93489306-00000000

10044001-93489306-00000000

10046003-93489306-00000000

10034002-93489306-00000000

10035003-93489306-00000000

10029008-93489306-00000000

10026005-93489306-00000000

10044001-93489306-00000000

19017004-88104264-70100001

10048005-93489306-00000000

10002003-93489306-00000000

Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett átutalás esetén az ügyfél által igénybe vett elektronikus
csatorna (Raiffeisen DirektNet, myRaiffeisen) tekintetében irányadó díjak kerülnek felszámításra.
1.8. RaiConnect szolgáltatás
A Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott elektronikus csatorna, mely a RaiConnect Hirdetményben meghatározott
ügyfélkörnek, az ott meghatározott szolgáltatások igénybevételére nyújt lehetőséget. A Bank ezen elektronikus csatorna
használatára ügyfeleivel külön szerződést köt.
A Premium számlacsomagok közé tartozó bankszámlán RaiConnect igénybe vételével végrehajtott tranzakciók díjtételeit
jelen Kondíciós lista tartalmazza. A Premium Banking tagsággal rendelkező ügyfél Lakossági bankszámláján RaiConnect
igénybe vételével végrehajtott tranzakciók díjtételei megegyeznek az adott számlacsomagra, devizaszámlára vonatkozó
kondíciós listában a Fiókban végzett tranzakciókra meghatározott díjtételekkel.
Promóció 2020.12.31-ig: A Premium Banking tagsággal rendelkező ügyfél Lakossági bankszámláján RaiConnect igénybe
vételével végzett tranzakciók díjai megegyeznek az adott számlacsomagra, devizaszámlára vonatkozó kondíciós listában a
Raiffeisen Direkten keresztül végzett tranzakciókra meghatározott díjtételekkel.
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2.

Választható

számlavezetési

szolgáltatások

[bankszámlák]

és

betétikártya-szolgáltatások

[bankkártyák]
Raiffeisen Premium, Premium Gold, Premium Gold 2.0 és Premium Select Számlacsomag: forint
bankszámla, bankkártyára, elektronikus csatornákra vonatkozó kedvezményekkel.
A Premium Banking szolgáltatás a 2010. július 6-a előtt szerződött ügyfelek részére bármely Raiffeisen lakossági
bankszámlával/számlacsomag mellett igénybe vehető.
A következő számlacsomagok nem igényelhetők újonnan a Premium Banking szolgáltatás keretein belül:
•
Premium számlacsomag: 2013. február 1-től nem igényelhető
•
Premium Gold számlacsomag: 2015. január 1-től nem igényelhető
A Premium Banking szolgáltatás 2010. július 6-a után szerződött ügyfelek részére a Premium számlacsomaggal, Premium Gold
számlacsomaggal, Premium Gold 2.0 számlacsomaggal vagy Premium Select számlacsomaggal vehető igénybe. A Premium,
Premium Gold, Premium Gold 2.0 vagy Premium Select számlacsomag mellett további számla nyitása/fenntartása esetén
2013. január 31-ig Premium számlacsomag, vagy bármely lakossági számlacsomag, ezt követően csak lakossági
számlacsomag választható.
Raiffeisen Premium Banking szolgáltatás igénybe vétele esetén igényelhető betéti bankkártyák:
•
Premium Start OKOSkártya
•
Mastercard Premium GOLD bankkártya
•
Mastercard Premium Platina bankkártya
A 2010. július 6-a előtt szerződött ügyfelek esetében a felsorolt bankkártyák igénylésének nem feltétele a Raiffeisen Premium
Számlacsomag igénybe vétele.
A Premium Banking szolgáltatás keretében igénybe vehető bank-, OKOS-, és hitelkártyák kondícióit jelen Kondíciós lista 7.
pontja tartalmazza.
3.

Raiffeisen forint bankszámla kamatai a Premium Premium Gold, Premium Gold 2.0 és Premium Select számlacsomag
esetében

sávos kamatozás
0 -- 1.000.000 Ft
1.000.001– 5.000.000 Ft között
5.000.000 Ft felett

Éves
kamatláb
0,01%
0,01%
0,01%

EBKM1

Kényszerhitel
kamatláb

0,01%
0,01%
0,01%

24,50%

A Bank az adott sávhatárok közé eső összegekre mindig az adott sávra meghirdetett kamatláb szerinti kamatot fizeti.
A Raiffeisen lakossági bankszámlák kamataira vonatkozóan a mindenkor hatályos Raiffeisen bankszámla, elektronikus
szolgáltatások kondíciós lista az irányadó.

4.

Bankszámla kamatának EBKM értéke a hatályos Kormányrendelet szerint

A bankszámla kamatok mellett szereplő EBKM értékek, negyedéves kamatfizetést figyelembe véve, az alábbi képlet alapján
kerültek kiszámításra:

ahol
n: a kamatfizetések száma,
r: az EBKM értéke,
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.
1

EBKM: Egységesített Betéti Kamatláb Mutató
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5.

Raiffeisen forint számlavezetés [bankszámla] díjai és jutalékai
Premium Gold 2.0 számlacsomag
Premium Gold 2.0 Számlacsomag

Számlavezetési díj2

Jelen Kondíciós lista 1.4.1 pontjában
részletezett feltételek teljesítése mellett
Jelen Kondíciós lista 1.4.1 pontjában
részletezett feltételek nem teljesítése
esetén
Forintban érkező tételek jóváírása2
Banktól érkező átutalások
Postán keresztül érkező átutalások

0 Ft/hó
11.138 Ft/hó

0 Ft
Magyar Posta által felszámított költség

Átutalás belföldön forintban [Eseti átutalás forintban]2
Átvezetés saját számlák között2
bankon belül
Fiókban
bankon kívül

bankon belül
Raiffeisen Direkten
bankon kívül
Raiffeisen DirektNeten,
myRaiffeisenen3

bankon belül
bankon kívül

bankon belül

RaiConnect-en

bankon kívül

Pozitív egyenleg átutalása
bankszámla-váltás
keretében

bankon kívül

0 Ft
0,43%, min. 653 Ft, max. 11.103 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
0,77%, min. 766 Ft, max. 11.103 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
0,16%, min. 322 Ft, max. 6.107 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
0,33%, min. 434 Ft, max. 6.107 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0,43%, min. 653 Ft, max. 11.103 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
0,16%, min. 322 Ft, max. 6.107 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
0,77%, min. 766 Ft, max. 11.103 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
0,33%, min. 434 Ft, max. 6.107 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
0,77%, min. 766 Ft, max. 11.103 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft

2

Indexálás: Bank a jelen kondíciós listában jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző naptári évre vonatkozó, évente
közzétett átlagos fogyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke automatikusan, minden év április 1. napjától a megelőző naptári évre
irányadó átlagos fogyasztói árindexnek megfelelően módosul (indexálásra kerül). A díj változását a Bank minden évben legkésőbb április hónap
1. napjáig jelen kondíciós listában közzéteszi. A díj változásánál a Bank az általános kerekítési szabályok alapján egész forint összeget, euróban
meghatározott díjtétel esetén két tizedes jegyig megállapított összeget alkalmaz. Bank fenntartja a jogot arra, hogy egyes ügyfélcsoportok,
illetve egyes szolgáltatás típusok tekintetében a díj indexálását egy, vagy akár több alkalommal ne érvényesítse.
3 myRaiffeisen mobilalkalmazás keretében jelenleg nem adhatóak az alábbi átutalási megbízások: Eseti átutalás törlése, Eseti és állandó átutalás
visszahívása, SEPA Credit Transfer – EUR átutalás saját számlák között - sürgős, extra sürgős, Eseti átutalás devizában forint számláról bankon
belülre, SEPA Credit Transfer – EUR átutalás bankon belülre - sürgős, extra sürgős, Eseti átutalás devizában forint számláról bankon kívülre, SEPA
Credit Transfer – egységes euróövezetbe indított EUR átutalás - sürgős, extra sürgős, Forint számláról külföldre irányuló forint eseti átutalás, Euró
alapú SEPA DD Core beszedés, Korlátozó rendelkezés rögzítése/módosítása/törlése, Beszedés letiltása, Teljesített beszedés visszatérítése , Eseti
átutalás devizában vagy forintban bankon kívül, Eseti átutalás devizában vagy forintban bankon belül.
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Premium Gold 2.0 Számlacsomag
átutalás]2

Rendszeres átutalás [Állandó
Állandó átvezetés saját forint számlák
között
Fiókban

Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNeten, myRaiffeisenen

RaiConnect-en

Beszedés [Szolgáltatói díjak beszedése (csoportos beszedés)]2
Fiókban
Raiffeisen Direkten

Díjmentes
0,43%, min. 653 Ft, max. 11.103 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max.6.000 Ft
0,16%, min. 322 Ft, max. 6.107 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
0 Ft
0,43%, min. 653 Ft, max. 11.103 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max.6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
0,16%, min. 322 Ft, max. 6.107 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,30%, max. 6.000 Ft
0 Ft
0 Ft

Raiffeisen DirektNeten, -myRaiffeisenen

0 Ft

RaiConnect-en

0 Ft

Átutalás euróban (SEPA) [SEPA Credit Transfer] 2
Külföldre, egységes euróövezetbe indított EUR átutalás

Fiókban

Raiffeisen Direkten

Átutalás alapdíja

Raiffeisen DirektNeten, myRaiffeisenen

RaiConnect-en

Konverziós díj
Sürgősségi díj - extra sürgős teljesítés esetén3

620 EUR-ig: 0,77%, min. 766 Ft, max. 11.103 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
620 EUR felett: 0,22%, min. 766 Ft, max. 11.103 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR-ig: 0,33%, min. 434 Ft, max. 6.107 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR felett: 0,22%, min. 434 Ft, max. 6.107 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
0 Ft
620 EUR-ig: 0,77%, min. 766 Ft, max. 11.103 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
620 EUR felett: 0,22%, min. 766 Ft, max. 11.103 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
1104 EUR-ig: 0,33%, min. 434 Ft, max. 6.107 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR felett: 0,22%, min. 434 Ft, max. 6.107 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
0,22%, max 140,22 EUR
0,55%, min. 6,02 EUR, max 353.89 EUR
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Premium Gold 2.0 Számlacsomagra történő
váltás
Számlacsomagok
Premium Gold 2.0 Számlacsomagról
lakossági számlacsomagra történő váltás
közötti váltás2
Premium Banking szolgáltatás lemondása
esetén
Eseti vagy állandó átutalás törlése, csoportos beszedési
megbízás határozott idejű felfüggesztése2
Elhalálozási rendelkezés (megbízás, módosítás)2

Premium Gold 2.0 Számlacsomag
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

12
Raiffeisen Bank Zrt. 1133 Budapest, Váci út 116-118. • Premium Direkt: (06-80) 488-488 • Fővárosi Törvényszék Cégbírósága •
C é g j e g y z é k s z á m : 0 1 - 1 0 - 0 4 1 0 4 2 • PREMIUM BANKING KONDÍCIÓS LISTA

Premium Select számlacsomag

Premium Select Számlacsomag
Számlavezetési díj2

Jelen Kondíciós lista 1.4.2--es pontjában
részletezett feltételek teljesítése mellett
Jelen Kondíciós lista 1.4.2-es pontjában
részletezett feltételek nem teljesítése
esetén
Forintban érkező tételek jóváírása2
Banktól érkező átutalások
Postán keresztül érkező átutalások
Átutalás belföldön forintban [Eseti átutalás forintban]2
Átvezetés saját számlák között2

Fiókban
bankon kívül

Raiffeisen DirektNeten,
myRaiffeisenen3
Pozitív egyenleg átutalása
bankszámla-váltás
keretében

16.375 Ft/hó

0 Ft
Magyar Posta által felszámított költség
díjmentes

bankon belül

Raiffeisen Direkten

0 Ft/hó

0,28%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
0,33%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft

bankon belül

0 Ft

bankon kívül

0 Ft

bankon belül

0 Ft

bankon kívül

0 Ft

bankon kívül

bankon belül
RaiConnect-en
bankon kívül
Rendszeres átutalás [Állandó átutalás]2
Állandó átvezetés saját forint számlák között
Fiókban

0,33%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
0,28%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig: 0 Ft
0,33%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig: 0 Ft
Díjmentes
0 Ft

Raiffeisen Direkten

0 Ft

Raiffeisen DirektNeten, myRaiffeisenen

0 Ft

RaiConnect-en

0 Ft

Beszedés [Szolgáltatói díjak beszedése (csoportos beszedés)]2
Fiókban
Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNeten, myRaiffeisenen
RaiConnect-en
Átutalás euróban (SEPA) [SEPA Credit Transfer] 2
Külföldre, egységes euróövezetbe indított EUR átutalás

Fiókban
Átutalás alapdíja

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

1104 EUR-ig: 0,33%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR felett: 0,22%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft

Raiffeisen Direkten

0 Ft

Raiffeisen
DirektNeten,
myRaiffeisenen

0 Ft
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RaiConnect-en

Premium Select Számlacsomag
1104 EUR-ig: 0,33%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR felett: 0,22%, min. 375 Ft, max. 7.658 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig: 0 Ft

Konverziós díj
Sürgősségi díj - extra sürgős teljesítés esetén3

0,22%, max 140,22 EUR
0,55%, min. 6,02 EUR, max 353,89 EUR

Premium Select Számlacsomagra
történő váltás
Számlacsomagok közötti
Premium Select Számlacsomagról
lakossági számlacsomagra történő
váltás2
váltás
Premium
Banking
szolgáltatás lemondása esetén
Eseti vagy állandó átutalás törlése, csoportos beszedési
megbízás határozott idejű felfüggesztése2

0 Ft

Elhalálozási rendelkezés (megbízás, módosítás)2

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Váltás számlacsomagok között Premium Banking tagság fenntartása mellett

5.3.1. Premium Számlacsomagról Premium Gold 2.0 vagy Premium Select számlacsomagra
Bank az Ügyfél számlaváltási igényének beadását követő 5 munkanapon belül átállítja a számlacsomagot. Az átállítást
követően a Premium Gold 2.0 vagy Premium Select Számlacsomag fenntartására vonatkozó feltételek kerülnek alkalmazásra.
5.3.2. Váltás a kötelezően fenntartandó Premium, Premium Gold, Premium Gold 2.0 vagy Premium Select
számlacsomagon felüli számlák esetén
A kötelezően fenntartandó Premium, Premium Gold, Premium Gold 2.0 vagy Premium Select Számlacsomag mellett
fenntartott Premium Számlacsomag, vagy egyéb lakossági számlacsomagok közötti váltásra a mindenkor hatályos Raiffeisen
bankszámla, elektronikus szolgáltatások kondíciós listában foglalt feltételek kerülnek alkalmazásra.
Lakossági Számlacsomagok igénybe vétele esetén a mindenkor hatályos Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások
kondíciós listában meghatározott díjtételek és jutalékok az irányadóak.
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6.

SMS-szolgáltatás [Mobil Banking szolgáltatás]

Mobil Banking díjcsomagok tartalma

Bankkártya tranzakció
Belföldi / külföldi készpénzfelvétel
Belföldi / külföldi vásárlás

SMS-szolgáltatás
[Mobil Banking Kártyainfó]

SMS-szolgáltatás
[Mobil Banking Számlainfó]

X
X

-

Bankszámlamozgás
Jóváírás Bankszámlán
X
Terhelés Bankszámlán
X
Az üzenetek végén azonosító adatként alapesetben a Raiffeisen számla / Raiffeisen bankkártya elnevezések szerepelnek. Az
ügyfélnek
lehetősége van az alapértelmezett beállításoktól eltérő azonosító adattal igényelni a Mobil Banking szolgáltatást.
A szolgáltatás igénybevételének díjai

Havidíj

Premium számlacsomag és
Premium Gold
számlacsomag esetén

Premium Select
számlacsomag
esetén2

díjmentes

0 Ft

Premium Gold 2.0
számlacsomag esetén2
164 Ft/Számlainfó
164 Ft/Kártyainfó

Szolgáltatás
igénylése,
módosítása,
megszüntetése
díjmentes
0 Ft
0 Ft
Automatikus
SMS
üzenet
(bankkártya
tranzakciók, bankszámlamozgás)
díjmentes
0 Ft
0 Ft
Lakossági Számlacsomagok igénybe vétele esetén a mindenkor hatályos Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások
kondíciói Kondíciós listában meghatározott díjtételek és jutalékok az irányadóak.
A Mobil Banking KÁRTYAINFÓ és a Mobil Banking SZÁMLAINFÓ legalább egy automatikus SMS értesítés beállítása mellett vehető
igénybe.
Értesítés típusonként meghatározható limitösszegek felső határa 10.000 HUF, devizaszámlák esetén 50 USD, 50 CHF, 35 EUR
illetve 35 GBP. Kártyatranzakciók esetén a limitösszeg kizárólag HUF-ban adható meg.
A havi- és az üzenet díjak (üzenet típusonként) bankszámlán való terhelése a hó utolsó banki munkanapján történik. Az üzenet
díjak elszámolási időszaka a tárgyhó előtti hónap utolsó munkanapjától a tárgyhó utolsó munkanapját megelőző naptári
napig tart.
Az értesítések körébe tartozó tranzakció típusokról a www.raiffeisen.hu címen tájékozódhat.
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7.

Bank-, OKOS-, és Hitelkártyák

A hitelkártya és folyószámlahitel hitelkérelmek befogadása és bírálata átmenetileg, 2020. március 19-től
szünetel
A Premium Banking szolgáltatás keretében igényelhető és/vagy igénybe vehető bank-, OKOS-, és
hitelkártyákra vonatkozó kondíciók:
2013. július 10-től a Bank nem fogad be Premium Sokoldalú OKOSkártya, valamint Premium (Oxigén) Gold Hitelkártya
kibocsátására vonatkozó igénylést.
A Mastercard típusú hitelkártyákra vonatkozó kondíciók megtalálhatóak a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya
Kondíciós Listában.
Premium Gold
Számlacsomagban

Betétikártyaszolgáltatás
[Premium
Start
OKOSkártya]4

éves díj: Díjmentes
A 2011. június 1. után
igényelt új kártya esetén a
Díjmentességet a Bank
kizárólag az első évben
biztosítja.
A második évtől a kártya
éves díja:
- 2013. szeptember 12-ét
megelőzően igényelt kártyák
esetén: 5.787 Ft
- 2013. szeptember 12.
napján vagy azt követően
igényelt
kártyák
esetén:
akciós díj 5 787 Ft, nem akciós
díj 6.261 Ft
Az
akció
2020.12.31-ig
érvényes. Az akciós díj az
akció
időtartama
alatt
esedékessé
váló
kártyadíjakra vonatkozik.
Nem kerül felszámításra az
aktuális éves díj, ha az Ügyfél
a díjterhelést megelőző év
során összesen legalább
500.000 Ft összegben hajt
végre vásárlási tranzakciókat
a bankszámlához tartozó fő és társkártyákkal, és/vagy ha
rendelkezik
OneCard
hitelkártyával, a hitelkártyaszámlához tartozó fő - és
társkártyákkal.
A
kártya
éves
díja
esedékességkor
Ügyfél
bankszámláján terhelésre
kerül. A díjmentességet a
Bank az éves díj utólagos
jóváírásával
biztosítja
legkésőbb
az
esedékességet
követő
hónap
5.
banki
munkanapjáig.
A díjmentesség a Premium
Gold
számlacsomaghoz
kapcsolódik,
így
amennyiben a kártya a díj
terhelésekor
nem
a
Premium
Gold
számlacsomagban
lévő
bankszámlához
van
rendelve, az Ügyfél a
díjmentességre
nem
jogosult.

Premium Gold 2.0
számlacsomagban

Premium Select
számlacsomagban

Éves díj2/ Kibocsátási díj2
éves díj: 0 Ft
éves díj: 0 Ft
A 2011. június 1. után
A 2011. június 1. után
igényelt új kártya esetén a
igényelt új kártya esetén a
Díjmentességet a Bank
Díjmentességet a Bank
kizárólag az első évben
kizárólag az első évben
biztosítja.
biztosítja.
A második évtől a kártya
A második évtől a kártya
éves díja: 6.272 Ft
éves díja: 6. 272 Ft
Nem kerül felszámításra az
Nem kerül felszámításra az
aktuális éves díj, ha az
aktuális éves díj, ha az
Ügyfél
a
díjterhelést
Ügyfél
a
díjterhelést
megelőző év során összesen
megelőző év során összesen
legalább
500.000
Ft
legalább
500.000
Ft
összegben
hajt
végre
összegben
hajt
végre
vásárlási tranzakciókat a
vásárlási tranzakciókat a
bankszámlához tartozó fő bankszámlához tartozó fő és társkártyákkal, és/vagy
és társkártyákkal, és/vagy
ha rendelkezik OneCard
ha rendelkezik OneCard
hitelkártyával, a hitelkártyahitelkártyával, a hitelkártyaszámlához tartozó fő - és
számlához tartozó fő - és
társkártyákkal.
társkártyákkal.
A
kártya
éves
díja
A
kártya
éves
díja
esedékességkor
Ügyfél
esedékességkor
Ügyfél
bankszámláján
terhelésre
bankszámláján
terhelésre
kerül. A díjmentességet a
kerül. A díjmentességet a
Bank az éves díj utólagos
Bank az éves díj utólagos
jóváírásával
biztosítja
jóváírásával
biztosítja
legkésőbb
az
legkésőbb
az
esedékességet
követő
esedékességet
követő
hónap
5.
banki
hónap
5.
banki
munkanapjáig.
munkanapjáig.
A díjmentesség a Premium
A díjmentesség a Premium
Gold 2.0 számlacsomaghoz
Select
számlacsomaghoz
kapcsolódik,
így
kapcsolódik,
így
amennyiben a kártya a díj
amennyiben a kártya a díj
terhelésekor nem a Premium
terhelésekor nem a Premium
Gold 2.0 számlacsomagban
Select számlacsomagban
lévő bankszámlához van
lévő bankszámlához van
rendelve, az Ügyfél a
rendelve, az Ügyfél a
díjmentességre
nem
díjmentességre
nem
jogosult.
jogosult.

Premium
Számlacsomagban

Lakossági
számlacsomago
k esetén

éves díj:
Díjmentes5
A díjmentesség a
Premium
számlacsomagh
oz kapcsolódik,
így amennyiben
a kártya a díj
terhelésekor nem
a
Premium
számlacsomagb
an
lévő
bankszámlához
van rendelve, az
Ügyfél
a
díjmentességre
nem jogosult.

A
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós listában
a
dombornyomott
Start
OKOSkártyára
megállapított
éves
díj
a
számlacsomag
függvényében
éves díj: 5.787 Ft
– 7.190Ft

4

Társkártya(k) éves díja(i) a Lakossági számlacsomagok esetén érvényes kártya éves díjjal azonos(ak). Ebből a szempontból a Premium
OKOSkártya hitelkeret nélkül a dombornyomott Start OKOSkártyának Díjnullázó számlacsomagban, a Premium OKOSkártya hitelkerettel a
dombornyomott Sokoldalú OKOSkártyának és a Premium VISA Gold bankkártya a VISA Gold bankkártyának felel meg.
5 Beleértve a nem dombornyomott vagy dombornyomott, egyedi vagy standard kártyaképes, hitelkerettel rendelkező Sokoldalú vagy hitelkeret
nélküli Start OKOSkártyákat.
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Premium Gold
Számlacsomagban
Betétikártyaszolgáltatás
[Premium
Sokoldalú
OKOSkártya]4

2013. július 10-től a Bank nem
fogad be új igénylést
éves díj: Díjmentes
A 2011. június 1. után
igényelt új kártya esetén a
Díjmentességet
a
Bank
kizárólag az első évben
biztosítja.
A második évtől a Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós
listában a dombornyomott
Sokoldalú
OKOSkártyára
megállapított éves díj kerül
terhelésre,
7.990 Ft.
Nem kerül felszámításra az
aktuális éves díj, ha az
Ügyfél
a
díjterhelést
megelőző
év
során
legalább
500.000
Ft
összegben
hajt
végre
vásárlási tranzakciókat a
hitelkártya-számlához
tartozó fő - és társkártyákkal.
Nem számít
új kártya
igénylésnek a 2011. június 1.
előtt igényelt Premium Start
OKOSkártyáról 2011. június 1.
után Premium Sokoldalú
OKOSkártyára váltás.
A
kártya
éves
díja
esedékességkor
Ügyfél
bankszámláján
terhelésre
kerül. A díjmentességet a
Bank az éves díj utólagos
jóváírásával
biztosítja
legkésőbb
az
esedékességet
követő
hónap
5.
banki
munkanapjáig.
A díjmentesség a Premium
Gold
számlacsomaghoz
kapcsolódik,
így
amennyiben a kártya a díj
terhelésekor nem a Premium
Gold
számlacsomagban
lévő bankszámlához van
rendelve, az Ügyfél a
díjmentességre
nem
jogosult.

Premium Gold 2.0
számlacsomagban
2013. július 10-től a Bank nem
fogad be új igénylést
éves díj: 0 Ft
A 2011. június 1. után igényelt
új
kártya
esetén
a
Díjmentességet
a
Bank
kizárólag az első évben
biztosítja.
A második évtől a Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós
listában a dombornyomott
Sokoldalú
OKOSkártyára
megállapított éves díj kerül
terhelésre,
7.990 Ft.
Nem kerül felszámításra az
aktuális éves díj, ha az Ügyfél
a díjterhelést megelőző év
során legalább 500.000 Ft
összegben
hajt
végre
vásárlási tranzakciókat a
hitelkártya-számlához
tartozó fő - és társkártyákkal.
Nem
számít
új
kártya
igénylésnek a 2011. június 1.
előtt igényelt Premium Start
OKOSkártyáról 2011. június 1.
után Premium Sokoldalú
OKOSkártyára váltás.
A
kártya
éves
díja
esedékességkor
Ügyfél
bankszámláján
terhelésre
kerül. A díjmentességet a
Bank az éves díj utólagos
jóváírásával
biztosítja
legkésőbb
az
esedékességet
követő
hónap
5.
banki
munkanapjáig.
A díjmentesség a Premium
Gold 2.0 számlacsomaghoz
kapcsolódik,
így
amennyiben a kártya a díj
terhelésekor nem a Premium
Gold 2.0 számlacsomagban
lévő bankszámlához van
rendelve, az
Ügyfél a
díjmentességre
nem
jogosult.

Premium Select
számlacsomagban
2013. július 10-től a Bank nem
fogad be új igénylést
éves díj: 0 Ft
A 2011. június 1. után
igényelt új kártya esetén a
Díjmentességet
a
Bank
kizárólag az első évben
biztosítja.
A második évtől a Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós
listában a dombornyomott
Sokoldalú
OKOSkártyára
megállapított éves díj kerül
terhelésre,
7.990 Ft.
Nem kerül felszámításra az
aktuális éves díj, ha az
Ügyfél
a
díjterhelést
megelőző
év
során
legalább
500.000
Ft
összegben
hajt
végre
vásárlási tranzakciókat a
hitelkártya-számlához
tartozó fő - és társkártyákkal.

Premium
Számlacsomagban
2013. július 10-től
a Bank nem
fogad be új
igénylést
éves díj:
Díjmentes
A díjmentesség a
Premium
számlacsomagh
oz kapcsolódik,
így amennyiben
a kártya a díj
terhelésekor
nem a Premium
számlacsomagb
an lévő
bankszámlához
van rendelve, az
Ügyfél a
díjmentességre
nem jogosult.

Lakossági
számlacsomago
k esetén
2013. július 10-től
a Bank nem
fogad be új
igénylést
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
a
dombornyomott
Sokoldalú
OKOSkártyára
megállapított
éves díj
éves díj: 7.990 Ft
THM: 32,5% 33,1%

THM: 32,1%

Nem számít
új kártya
igénylésnek a 2011. június 1.
előtt igényelt Premium Start
OKOSkártyáról 2011. június 1.
után Premium Sokoldalú
OKOSkártyára váltás.
A
kártya
éves
díja
esedékességkor
Ügyfél
bankszámláján
terhelésre
kerül. A díjmentességet a
Bank az éves díj utólagos
jóváírásával
biztosítja
legkésőbb
az
esedékességet
követő
hónap
5.
banki
munkanapjáig.
A díjmentesség a Premium
Select
számlacsomaghoz
kapcsolódik,
így
amennyiben a kártya a díj
terhelésekor nem a Premium
Select számlacsomagban
lévő bankszámlához van
rendelve, az Ügyfél a
díjmentességre
nem
jogosult.

THM: 32,9%
Betétikártyaszolgáltatás
[Mastercard
Premium Gold
bankkártya]

THM:32,9%
Éves díj: 19 990 Ft
Kibocsátási díj: 9 990 Ft

Éves díj: 19 990 Ft
Kibocsátási díj: 9 990 Ft

THM: 32,9%
Éves díj: 19 990 Ft
Kibocsátási díj: 9 990 Ft

Promóció 2020.12.31-ig:
Éves díj: 6 500 Ft
1. Kibocsátási díj: 0 Ft

Promóció 2020.12.31-ig:
Éves díj: 6 500 Ft
1. Kibocsátási díj: 0 Ft

Promóció 2020.12.31-ig:
Éves díj: 6 500 Ft
1. Kibocsátási díj: 0 Ft

A promóciós díj az akció
időtartama alatt
esedékessé váló
kártyadíjakra vonatkozik.

A promóciós díj az akció
időtartama alatt
esedékessé váló
kártyadíjakra vonatkozik.

A promóciós díj az akció
időtartama alatt
esedékessé váló
kártyadíjakra vonatkozik.

Éves díj: 19 990 Ft
Kibocsátási díj:
9 990 Ft
Promóció
2020.12.31-ig:
Éves díj: 6 500 Ft
1. Kibocsátási díj:
0 Ft
A promóciós díj az
akció időtartama
alatt esedékessé
váló kártyadíjakra
vonatkozik.

Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
a
Mastercard
Gold
Bankkártyára
meghatározott
kondíciók.
Éves díj
19 990 Ft
Kibocsátási díj: 0
Ft
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Premium Gold
Számlacsomagban
Betétikártyaszolgáltatás
[Mastercard
Premium
Platina
bankkártya]

Betétikártyaszolgáltatás
[Premium VISA
Gold
bankkártya és
a Premium
Visa Gold
kártya helyett
kibocsátott
Visa Gold
bankkártya]4

Premium Gold 2.0
számlacsomagban

Premium Select
számlacsomagban

Éves díj: 25 990 Ft
Kibocsátási díj: 14 990 Ft

Éves díj: 25 990 Ft
Kibocsátási díj: 14 990 Ft

Éves díj: 25 990 Ft
Kibocsátási díj: 14 990 Ft

Promóció 2020.12.31-ig:
Éves díj: 14 000 Ft
1. Kibocsátási díj: 0 Ft

Promóció 2020.12.31-ig:
Éves díj: 14 000 Ft
1. Kibocsátási díj: 0 Ft

Promóció 2020.12.31-ig:
Éves díj: 14 000 Ft
1. Kibocsátási díj: 0 Ft

A promóciós díj az akció
időtartama alatt
esedékessé váló
kártyadíjakra vonatkozik.

A promóciós díj az akció
időtartama alatt
esedékessé váló
kártyadíjakra vonatkozik.

A promóciós díj az akció
időtartama alatt
esedékessé váló
kártyadíjakra vonatkozik.

éves díj: 10 233 Ft
Premium Visa Gold kártya
2020.06.23-tól újonnan
nem igényelhető
A megújuló bankkártyák
és pótkártyák VISA Gold
kártyaként kerülnek
legyártásra.

éves díj: 10.918 Ft
Premium Visa Gold kártya
2020.06.23-tól újonnan
nem igényelhető
A megújuló bankkártyák
és pótkártyák VISA Gold
kártyaként kerülnek
legyártásra.

éves díj: 10.254 Ft
Premium Visa Gold kártya
2020.06.23-tól újonnan
nem igényelhető
A megújuló bankkártyák
és pótkártyák VISA Gold
kártyaként kerülnek
legyártásra.

Premium
Számlacsomagban
Éves díj: 25 990 Ft
Kibocsátási díj:
14 990 Ft
Promóció
2020.12.31-ig:
Éves díj: 14 000 Ft
1. Kibocsátási díj:
0 Ft
A promóciós díj az
akció időtartama
alatt esedékessé
váló kártyadíjakra
vonatkozik.

éves díj: 10.233 Ft
Premium Visa
Gold kártya
2020.06.23-tól
újonnan nem
igényelhető
A megújuló
bankkártyák és
pótkártyák VISA
Gold kártyaként
kerülnek
legyártásra.

Verticard
(Mastercard
nem
dombornyomo
tt betéti
bankkártya)

A hivatkozott számlacsomagokhoz nem igényelhető. A meglévő kártyákra a mindenkor hatályos Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós listában foglaltaknak megfelelően az Egyéb lakossági számlákra
vonatkozó kondíciók érvényesek
Éves díj: 5.499 Ft
Kibocsátási díj: 2.990 Ft

Mastercard
Gold

A hivatkozott számlacsomagokhoz nem igényelhető. A meglévő kártyákra a mindenkor hatályos Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós listában foglaltaknak megfelelően az Egyéb lakossági számlákra
vonatkozó kondíciók érvényesek
Éves díj: 19.990 Ft
Kibocsátási díj: 0 Ft

Premium
(Oxigén) Gold
Hitelkártya

Lakossági
számlacsomago
k esetén
Lakossági
számlacsomagb
a
tartozó
számlához
kapcsolt
Mastercard
Premium Platina
bankkkártya
esetén
a
Premium
Gold
2.0
számlacsomag
(ill.
annak
jogutódja) díjai
az irányadók. *
A
mindenkor
hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank,
és
Hitelkártya
Kondíciós listában
a
VISA
Gold
bankkártyára
vonatkozóan
megállapított
éves
díj
a
számlacsomag
függvényében
18.653 Ft –
21.681 Ft
A mindenkor
hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-, és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
foglaltaknak
megfelelően,
számlacsomag
függvényében
Éves díj: 5.499 Ft
Kibocsátási díj: 02.990 Ft
A mindenkor
hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-, és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
foglaltaknak
megfelelően,
számlacsomag
függvényében
Éves díj: 19.990
Ft
Kibocsátási díj: 0 Ft

2013. július 10-től a Bank nem fogad be új igénylést
A mindenkor hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós listában, a(z) (Oxigén) Gold Hitelkártyára vonatkozóan
foglaltaknak megfelelően: 2012. április 1. előtt igényelt: 16.502 Ft, THM: 38,7%
2012. április 1. után igényelt: 14.406 Ft, THM: 37,9%
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Premium Gold
Számlacsomagban
Start
OKOSkártya5,6

Sokoldalú
OKOSkártya 4,

Premium Gold 2.0
számlacsomagban

Premium Select
számlacsomagban

Premium
Számlacsomagban

2011. június 21-től nem igényelhető
2011. június 21. előtt igényelt kártyák esetén az éves díj a mindenkor hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós listában foglaltaknak megfelelően az Egyéb lakossági számlákra vonatkozóan:
Nem Dombornyomott Start OKOSkártya PayPass funkcióval: 3.317 Ft
Dombornyomott Start OKOSkártya: 5.880 Ft

2011. június 21-től nem igényelhető

5

2011. június 21. előtt igényelt kártyák esetén az éves díj a mindenkor hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós listában foglaltaknak megfelelően:
Sokoldalú OKOSkártya: 5.984 Ft
Dombornyomott Sokoldalú OKOSkártya: 7.990 Ft
THM: 33,1% - 33,3%

VISA Classic 5

2011. június 21-től nem igényelhető
2011. június 21. előtt igényelt kártyák esetén az éves díj a mindenkor hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós listában foglaltaknak megfelelően az Egyéb lakossági számlákra vonatkozóan:
5.880 Ft

Mastercard
Standard
bankkártya**
(Visa Classic
helyett
kibocsátott
kártya)

VISA Gold 5 ***

2011. június 21-től nem igényelhető
2011. június 21. előtt igényelt kártyák esetén az éves díj a mindenkor hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós listában foglaltaknak megfelelően az Egyéb lakossági számlákra vonatkozóan: 18.653 Ft
(kivéve a Premium Visa Gold kártya helyett kibocsátott Visa Gold bankkártya, melynek kondícióit a Premium
Visa Gold sor tartalmazza)

Lakossági
számlacsomago
k esetén
A
mindenkor
hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
foglaltaknak
megfelelően a
számlacsomag
és
kártya
függvényében
3.277 Ft – 7.190Ft
2013. július 10-től
a Bank nem
fogad be új
igénylést.
A
mindenkor
hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
foglaltaknak
megfelelően.
Nem
dombornyomott
Sokoldalú
OKOSkártya
esetén:
5.984 Ft
THM: 33,3%
A
mindenkor
hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
foglaltaknak
megfelelően a
használt
számlacsomag
függvényében
5.880 Ft – 7.190
Ft
A
mindenkor
hatályos Raiffeisen
OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya
Kondíciós listában
foglaltaknak
megfelelően
megállapított éves
díj
a
számlacsomag
függvényében
18.653 Ft – 21.681
Ft
(kivéve a
Premium Visa
Gold kártya

6

Premium Számlacsomaghoz új VISA Classic kártya, MasterCard Standard kártya, dombornyomott és nem dombornyomott Start OKOSkártya,
dombornyomott és nem dombornyomott Sokoldalú OKOSkártya, VISA Gold kártya nem igényelhető, de az ügyfél korábbi számlacsomagjához
tartozó kártya megtartható.
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Premium Gold
Számlacsomagban

Premium Gold 2.0
számlacsomagban

Premium Select
számlacsomagban

Premium
Számlacsomagban

Betétikártyaszolgáltatás
[OneCard
bankkártya]

Az éves díj a mindenkor hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós listában foglaltaknak
megfelelően az Egyéb lakossági számlákra vonatkozóan: 5.938 Ft

OneCard Gold
Hitelkártya
éves díja

A
Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
a
OneCard
Gold
Hitelkártyára
megállapított éves díj:
2015.07.19-ig
létrejött
szerződések
esetén:
9.795 Ft
2015.07.20-tól
létrejött
szerződések
esetén:
17.070 Ft
THM: 39,5%

A
Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya
Kondíciós
listában a OneCard
Gold
Hitelkártyára
megállapított éves díj:
2015.07.19-ig
létrejött
szerződések
esetén:
9.795 Ft
2015.07.20-tól létrejött
szerződések
esetén:
17.070 Ft
THM: 39,5%

Első évben: 0 Ft3
Második évtől a kártya
éves díja:
2015.07.19-ig
létrejött
szerződések
esetén:
9.795 Ft
2015.07.20-tól létrejött
szerződések
esetén:
17.070 Ft
Nem kerül felszámításra
az aktuális éves díj, ha az
Ügyfél
a
díjterhelést
megelőző
év
során
összesen
legalább
3.000.000 Ft összegben
hajt
végre
vásárlási
tranzakciókat
a
hitelkártya-számlához
tartozó
fő
és
társkártyákkal.
A
kártya
éves
díja
esedékességkor
Ügyfél
hitelkártya
számláján
terhelésre
kerül.
A
díjmentességet a Bank az
éves
díj
utólagos
jóváírásával
biztosítja
legkésőbb
az
esedékességet
követő
hónap
5.
banki
munkanapjáig.
Meglévő Onecard Gold
hitelkártya
esetén
a
következő esedékes éves
díj kerül jóváírásra.
THM: 39,5%

A
Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós listában a
OneCard
Gold
Hitelkártyára
megállapított éves
díj:
2015.07.19-ig
létrejött
szerződések esetén:
9.795 Ft
2015.07.20-tól
létrejött
szerződések esetén:
17.070 Ft
THM: 39,5%

Lakossági
számlacsomago
k esetén
helyett
kibocsátott Visa
Gold
bankkártya,
melynek
kondícióit a
Premium Visa
Gold sor
tartalmazza)
A
Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós listában
a
OneCard
bankkártyára
megállapított éves
díj számlacsomag
függvényében:
5.545 Ft - 7.589 Ft
A
Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-,
és
Hitelkártya
Kondíciós listában
a OneCard Gold
Hitelkártyára
megállapított éves
díj:
2015.07.19-ig
létrejött
szerződések
esetén: 9.795 Ft
2015.07.20-tól
létrejött
szerződések
esetén: 17.070 Ft
THM: 39,5%

* Premium szerződés kiegészítés megszüntetése esetén a Mastercard Premium Platina kártya lejáratig tartható meg, az utolsó
aktuális Premium típusú számlacsomagra érvényes kondíciókkal. Lejáratot követően a kártya a Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós listában szereplő Mastercard Gold Bankkártya típusra újul meg az aktuális számlacsomagra
érvényes kondíciókkal.
**Mastercard Standard bankkártya a VISA Classic megszűntetése miatt kártyabirtokosaknak kerül bank által kibocsátásra, a
kártyaszerződés egyoldalú kedvező illetve nem kedvezőtlen módosításával, melyről a kártyabirtokosok külön levélben is
tájékoztatást kapnak. A Mastercard Standard bankkártya ügyfelek által nem igényelhető 2020.07.01-től.
*** A Premium Visa Gold kártya helyett kibocsátott Visa Gold bankkártya kondícióit a Premium Visa Gold sor tartalmazza.
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A PayPass funkcióval ellátott Start OKOSkártya és egyéb Mastercard bankkártya PayPass vásárlások
során 5.000 Ft alatt, illetőleg külföldön, az adott országban meghatározott összeghatárig aláírás és PIN
kód nélkül használható PayPass elfogadóhelyeken. Az 5.000 Ft-ot meghaladó, illetőleg külföldön, az
adott országban meghatározott összeghatár feletti (pl: 20 EUR) vásárlásokat PIN kód megadásával kell
a kártyabirtokosnak engedélyeznie.
A PayPass funkcióval ellátott bankkártyák érintőkártyának minősülnek.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok, valamint a havi számlavezetésidíj-mentes
Premium Gold Számlacsomag figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM
meghatározása 375.000 Ft-os hitelkeretre, Premium (Oxigén) Gold Hitelkártya eseténa minimális 450 000 Ft-os hitelkeretre,
OneCard Gold Hitelkártya esetén a minimális 700.000 Ft-os hitelkeretre és 1 éves futamidőre vonatkozik. Az egyedi szerződés
alapján jóváhagyott végleges hitelkeret összegére érvényes teljes hiteldíj-mutatót, - amely eltérhet a jelen Kondíciós Listában
feltüntetett értéktől – a Bank írásbeli, az egyedi szerződés részét képező értesítője tartalmazza. A THM számításánál figyelembe
vett elszámolási időszak minden hónap 25. napjától a következő hónap 25. napjáig tart. Amennyiben a határnap nem banki
munkanap, az azt közvetlenül megelőző banki munkanapot kell figyelembe venni az elszámolási időszak számításánál. A THM
értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A teljes hiteldíj mutató számítása a következő képlet szerint történik:

Ahol:

H : a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel,
Ak : a k-adik törlesztőrészlet összege,
m : a törlesztőrészletek száma,
tk : a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja,
i : a THM értéke

Készpénzfelvétel belföldön [Belföldi forint ATM és postahelyi készpénzfelvételek] díjai
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Raiffeisen
Banknál nyilatkozatot tett, és a nyilatkozattal érintett bankszámlához kapcsolódóan bankkártyával (beleértve a Start és
Sokoldalú OKOSkártyát is) rendelkező ügyfeleinek a Bank havonta két díjmentes forint készpénzfelvételt biztosít bármely
Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM), összesen 150 ezer forintig. A kedvezmény postai
tranzakciókra nem vonatkozik.
Ha az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített készpénzfelvétel összege meghaladja a 150 ezer Ft-ot,
akkor a 150 ezer Ft-ot meghaladó összeg után a Bank a hatályos Kondíciós lista szerinti díjakat alkalmazza.
A díjmentes tranzakciókat a Bank a nyilatkozattal érintett bankszámlára vonatkozóan biztosítja.
A kedvezmény adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat alapján a következő naptári hónap első napjától vehető
igénybe.
Készpénzfelvétel belföldön [Belföldi forint ATM és postahelyi készpénzfelvételek] díjai nyilatkozatot tett ügyfeleknek2
Premium Gold
számlacsomag
esetén
Forint
készpénzfelvétel

Díjmentes
készpénzfelvételek
száma havonta
ATM-ből, belföldi
forint tranzakciók
esetén, összesen
150 ezer forintig.
A díjmentesség
megállapítása az
adott hónapban
végrehajtott
tranzakciók
dátumának
sorrendjében
történik.

Premium Gold 2.0
számlacsomag
esetén Forint
készpénzfelvétel

Premium Select
számlacsomag
esetén Forint
készpénzfelvétel

Premium
számlacsomag
esetén
Forint
készpénzfelvétel

Lakossági
Számlacsomagok
esetén

2 db
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Belföldi forint ATM
díjai 2 db és/vagy
150 ezer forintot
meghaladó
tranzakciók
esetén.
Postahelyi
készpénzfelvételek
díjai
Premium
OKOSkártya (fő és társkártya)
Mastercard
Pemium Gold
kártya (fő- és
társkártya)
Mastercard
Premium Platina
kártya (fő- és
társkártya)
Premium VISA
Gold Betéti
bankkártya (fő és társkártya)
Raiffeisen
OKOSkártya (fő és társkártya)
Verticard kártya
)fő- és társkártya)
Mastercard Gold
kártya (fő– és
társkártya)
VISA Classic és

Premium Gold
számlacsomag
esetén
Forint
készpénzfelvétel

Premium Gold
2.0
számlacsomag
esetén Forint
készpénzfelvétel

Raiffeisen ATMből:
korlátlan
számban
díjmentes

adott
hónapban a 3.
és 4. alkalom/
és/vagy 150
ezer forintot
meghaladó első
két alkalom, ha
az Raiffeisen
ATM-ből
történik:
0 Ft

Egyéb ATM-ből
és postahelyről:
758
Ft/tranzakció

Efelett Raiffeisen
ATM-ből: 0,65%
min. 272 Ft
/tranzakció

Premium Select
számlacsomag
esetén Forint
készpénzfelvétel

Raiffeisen ATMből:
korlátlan
számban 0 Ft
Egyéb ATM-ből
és postahelyről:
759
Ft/tranzakció

Premium
számlacsomag
esetén Forint
készpénzfelvétel

Lakossági
Számlacsomagok
esetén

az első 4 db
tranzakció/hó
bármely ATMből/postahelyről:
díjmentes
Efelett: 604 Ft/
tranzakció

A mindenkor
hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-, és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
foglaltaknak
megfelelően.

Egyéb ATM-ből
és postahelyről:
1,30% min. 815
Ft/tranzakció

Mastercard Standard
bankkártya*
(Visa Classic helyett
kibocsátott kártya)

(fő - és társkártya)
VISA Gold (fő - és
társkártya)
*Mastercard Standard bankkártya a VISA Classic megszűntetése miatt kártyabirtokosaknak kerül bank által kibocsátásra, a
kártyaszerződés egyoldalú kedvező illetve nem kedvezőtlen módosításával, melyről a kártyabirtokosok külön levélben is
tájékoztatást kapnak. A Mastercard Standard bankkártya ügyfelek által nem igényelhető 2020.07.01-től.
Készpénzfelvétel belföldön [Belföldi forint ATM és postahelyi készpénzfelvételek] díjai nyilatkozatot nem tett ügyfeleknek2
Premium Gold
számlacsomag
eseténForint
készpénzfelvétel

Premium
OKOSkártya (fő és társkártya)
Premium VISA
Gold Betéti
bankkártya (fő - és
társkártya)
Mastercard
Pemium Gold
kártya (fő- és
társkártya)
Mastercard
Premium Platina

Premium Gold 2.0
számlacsomag
esetén
Forint
készpénzfelvétel

Raiffeisen ATMből:
korlátlan
számban
díjmentes

adott hónapban
az első 4
alkalom, ha az
Raiffeisen ATMből történik:
0 Ft

Egyéb ATM-ből
és postahelyről:
758
Ft/tranzakció

Efelett Raiffeisen
ATM-ből:
0,65% min. 272
Ft/tranzakció

Premium Select
számlacsomag
esetén Forint
készpénzfelvétel

Raiffeisen ATMből:
korlátlan
számban 0 Ft
Egyéb ATM-ből
és postahelyről:
759 Ft/tranzakció

Premium
számlacsomag
esetén
Forint
készpénzfelvétel

az első 4 db
tranzakció/hó
bármely ATMből/postahelyről:
díjmentes
Efelett: 604 Ft

Lakossági
Számlacsomagok
esetén

A mindenkor
hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya,
Bank-, és
Hitelkártya
Kondíciós
listában
foglaltaknak
megfelelően.
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kártya (fő- és
társkártya)
Raiffeisen
OKOSkártya (fő és társkártya)
Verticard kártya
)fő- és társkártya)
Mastercard Gold
kártya (fő– és
társkártya)
VISA Classic és

Egyéb ATM-ből
és postahelyről:
1,30% min. 815
Ft/tranzakció

Mastercard Standard
bankkártya*
(Visa Classic helyett
kibocsátott kártya)

(fő - és társkártya)
VISA Gold (fő - és
társkártya)
*Mastercard Standard bankkártya a VISA Classic megszűntetése miatt kártyabirtokosaknak kerül bank által kibocsátásra, a
kártyaszerződés egyoldalú kedvező illetve nem kedvezőtlen módosításával, melyről a kártyabirtokosok külön levélben is
tájékoztatást kapnak. A Mastercard Standard bankkártya ügyfelek által nem igényelhető 2020.07.01-től.

Egyéb kondíciók
Premium Gold
számlacsomag
eseténForint
készpénzfelvét
el

Premium Gold 2.0
számlacsomag
esetén
Forint
készpénzfelvétel

Premium Select
számlacsomag
esetén Forint
készpénzfelvétel

Premium
számlacsoma
g esetén
Forint
készpénzfelvé
tel

Betéti
vagy
hitelkártyával
történő
vásárlás
belföldön,
Betéti
vagy hitelkártyával
történő
vásárlás
külföldön [Vásárlási
tranzakció]
Premium kártya
átvétele
bankfiókban
Bankkártya
megszünteté-se

Díjmentes

0 Ft

0 Ft

Díjmentes

Díjmentes

0 Ft

0 Ft

Díjmentes

Lakossági Számlacsomagok
esetén

A mindenkor hatályos
Raiffeisen OKOSkártya,
Bank-, és Hitelkártya
Kondíciós listában
foglaltaknak
megfelelően.

Díjmentes

A mindenkor hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós listában foglaltaknak
megfelelően

Készpénzfelvétel külföldön, EGT tagállamban EUR-ban 2
Premium Gold
számlacsomag
esetén

Premium OKOSkártya
(fő - és társkártya)
Premium VISA Gold
Betéti bankkártya (fő és társkártya)
Mastercard Pemium
Gold kártya (fő- és
társkártya)
Mastercard Premium
Platina kártya (fő- és
társkártya)
)Raiffeisen
OKOSkártya (fő - és
társkártya)
Verticard kártya )fő- és
társkártya)

758 Ft

Premium Gold 2.0
számlacsomag
esetén

1,30% min. 815 Ft
max. 3.272 Ft

Premium Select
számlacsomag
esetén

759 Ft

Premium
számlacsomag
esetén

604 Ft

Lakossági
Számlacsomagok esetén

A mindenkor hatályos
Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós
listában foglaltaknak
megfelelően.
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Mastercard Gold kártya
(fő– és társkártya)
VISA Classic és
Mastercard Standard
bankkártya*
(Visa Classic helyett
kibocsátott kártya) (fő -

és társkártya)
VISA Gold (fő - és
társkártya)

*Mastercard Standard bankkártya a VISA Classic megszűntetése miatt kártyabirtokosaknak kerül bank által kibocsátásra, a
kártyaszerződés egyoldalú kedvező illetve nem kedvezőtlen módosításával, melyről a kártyabirtokosok külön levélben is
tájékoztatást kapnak. A Mastercard Standard bankkártya ügyfelek által nem igényelhető 2020.07.01-től.
Készpénzfelvétel külföldön, kivéve EGT tagállamban EUR-ban2
Premium Gold
számlacsomag
esetén

Premium OKOSkártya
(fő - és társkártya)
Premium VISA Gold
Betéti bankkártya (fő
- és társkártya)
Raiffeisen
OKOSkártya (fő - és
társkártya)
Mastercard Pemium
Gold kártya (fő- és
társkártya)
Mastercard Premium
Platina kártya (fő- és
társkártya)
VISA Classic és

Premium Gold 2.0
számlacsomag
esetén

Premium Select
számlacsomag
esetén

Premium
számlacsomag
esetén

9, 89 EUR

Mastercard Standard
bankkártya*
(Visa Classic helyett
kibocsátott kártya) (fő

Lakossági
Számlacsomagok esetén

A mindenkor
hatályos Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-,
és Hitelkártya
Kondíciós listában
foglaltaknak
megfelelően.

- és társkártya)
Verticard kártya )főés társkártya)
Mastercard Gold
kártya (fő– és
társkártya)
VISA Gold (fő - és
társkártya)

*Mastercard Standard bankkártya a VISA Classic megszűntetése miatt kártyabirtokosaknak kerül bank által kibocsátásra, a
kártyaszerződés egyoldalú kedvező illetve nem kedvezőtlen módosításával, melyről a kártyabirtokosok külön levélben is
tájékoztatást kapnak. A Mastercard Standard bankkártya ügyfelek által nem igényelhető 2020.07.01-től.

Készpénzfelvétel külföldön - ATM készpénzfelvételi kedvezvény Premium Select csomagban
Adott hónapban az első alkalommal külföldön
végrehajtott
ATM
készpénz
felvétel
díja
visszatérítésre
kerül
ügyfél
bankszámláján,
legkésőbb a díj könyvelését követő hónap utolsó
Premium Select számlacsomaggal rendelkező ügyfél
munkanapjáig.
részére bármely számlájáról, bármely bankkártyával
A külföldön végrehajtott ATM készpénz felvétel
díjának mindenkor aktuális összegét a Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista és
a Premium Banking Kondíciós Lista tartalmazza.

Külföldi utazásra szóló biztosítás
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Éves költsége Premium Számlacsomagban Premium
bank/hitelkártyák mellé

Éves költsége Premium Gold Számlacsomagban
Premium Start OKOS/Sokoldalú OKOSkártya mellé

Éves költsége Premium Gold 2.0 vagy Premium Select
Számlacsomagban Premium Start OKOS/Sokoldalú
OKOSkártya mellé

Díjmentes7

Díjmentes6
A 2011. június 1. után igényelt új utasbiztosítás esetén
a díjmentességet a Bank kizárólag az első évben
biztosítja, fő - és társkártyák esetén.
2. évtől a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós listában megállapított éves díj
kerül terhelésre.
A biztosítás éves díja Premium Gold Számlacsomag
Premium OKOSkártya esetén esedékességkor
Ügyfél
bankszámláján
terhelésre
kerül.
A
díjmentességet a Bank az éves díj utólagos
jóváírásával biztosítja legkésőbb az esedékességet
követő hónap 5. banki munkanapjáig.
0 Ft6
A 2011. június 1. után igényelt új utasbiztosítás esetén
a díjmentességet a Bank kizárólag az első évben
biztosítja, fő - és társkártyák esetén.
2. évtől a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és
Hitelkártya Kondíciós listában megállapított éves díj
kerül terhelésre.
A biztosítás éves díja Premium Gold 2.0 vagy
Premium
Select
Számlacsomag
Premium
OKOSkártya
esetén
esedékességkor
Ügyfél
bankszámláján terhelésre kerül. A díjmentességet a
Bank az éves díj utólagos jóváírásával biztosítja
legkésőbb az esedékességet követő hónap 5. banki
munkanapjáig.

7

A Külföldi utazásra szóló biztosítás érvényességi ideje a Premium kártya érvényességi idejével egyezik meg. Amennyiben az ügyfél a Premium
vagy Premium Gold Számlacsomagját módosítja, az ingyenességre való jogosultság feltételei megszűnnek, a Külföldi utazásra szóló biztosításra
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista költségtételei az irányadóak. Az első terhelésre az ingyenességre való jogosultság megszűnését
követő első kártyafordulón kerül sor.
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8.

Megbízások maximális összege

Az egyedi tranzakciók maximális összegei:

Átvezetési megbízás
(saját
számlák
között)

Eseti
megbízás

Állandó
megbízás

átutalási

átutalási

Közüzemi díj fizetése
(csoportos beszedés
felhatalmazás)

Fiók

Raiffeisen
Direkt, RaiConnect

Raiffeisen
DirektNet

myRaiffeisen3

számlaegyenle
g

számlaegyenleg

számlaegyenleg

számlaegyenleg

számlaegyenle
g

számlaegyenleg

számlaegyenle
g

számlaegyenleg

számlaegyenle
g v. megadott
limit

számlaegyenleg v.
megadott limit

SMS-ben küldött egyszer
használatos jelszóval8,
2.000.000 Ft/tétel,
25.000.000 Ft/nap
Token (Raiffeisen Hardver
Token)* jelszóval vagy
Raiffeisen Mobil Token
azonosítással:
25.000.000 Ft/tétel,
25.000.000 Ft/nap
SMS-ben küldött egyszer
használatos jelszóval7
2.000.000 Ft/tétel,
25.000.000 Ft/nap
Token (Raiffeisen Hardver
Token)* jelszóval vagy
Raiffeisen Mobil Token
azonosítással:
25.000.000 Ft/tétel,
25.000.000 Ft/nap
számlaegyenleg v.
megadott limit

Raiffeisen Mobil Token
azonosítással:
25.000.000 Ft/tétel,
25.000.000 Ft/nap

Raiffeisen Mobil Token
azonosítással:
25.000.000Ft/tétel,
25.000.000 Ft/nap

számlaegyenleg v.
megadott limit

*Token készülék 2013. február 1. után nem igényelhető.

9.

Hitelek

A hitelkártya és folyószámlahitel hitelkérelmek befogadása és bírálata átmenetileg, 2020. március 19-től szünetel.

Raiffeisen Premium Lakáshitel, Raiffeisen Premium Egyetlen Hitel Lakáshitel kiváltásra, Raiffeisen Premium Személyi
Kölcsön Ingatlanfedezettel, Raiffeisen Premium Egyetlen Hitel szabadfelhasználású hitel kiváltásra
Ingatlanfedezetes ügylet.
A Raiffeisen Premium Lakáshitel, Raiffeisen Premium Egyetlen Hitel Lakáshitel kiváltásra, Raiffeisen Premium Személyi Kölcsön
Ingatlanfedezettel, Raiffeisen Premium Egyetlen Hitel szabadfelhasználású hitel kiváltásra termékek igénylésének feltételei és
kondíciói megtalálhatók a VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós
Listában, a VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel
Hitelek III. Kondíciós Listában, a VII/D. Elszámolásban érintett forint és deviza (devizában folyósított és törlesztett) Raiffeisen
Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek IV. Kondíciós Listában és a VII./B Kivezetett, elszámolásban
nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Listában.

8

A szolgáltatás igénybevételéhez a bankhoz bejelentett mobil telefonszámmal is rendelkezni kell, amelyre az egyszer használatos jelszót Ügyfél
fogadni tudja SMS üzenetben. A jelszót a DirektNet felületen kell megadni a megbízás jóváhagyásakor. A szolgáltatás díjmentes, azt az Ügyfél
DirektNet szerződéséhez a bank automatikusan biztosítja. A bank az SMS jelszót a megbízás rögzítésekor küldi a kívánt telefonszámra.
A saját számlák közötti átvezetések a fenti limithatárokba nem számítanak bele, kivéve a saját értékpapír számlára történő átvezetéseket.
Raiffeisen Mobil Alkalmazás(ok)ban SMS-ben küldött egyszer használatos jelszóval nem lehetséges a tranzakciók aláírása.
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Raiffeisen Személyi Kölcsön
Nem ingatlanfedezetes ügylet.
A Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésének feltételei és kondíciói megtalálhatók a Lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós
Listában, a Meglévő deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó
Kondíciós Listában, és a Forint alapú és a deviza (devizában folyósított és devizában törlesztett) kivezetett, már nem
igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Listában.
Folyószámlahitel [Bankszámlahitel Prémium kedvezménnyel]
A jelen Premium Banking kondíciós lista elválaszthatatlan része a mindenkori kamatváltoztatásokat tartalmazó lakossági
hirdetmény és annak a melléklete.

9.3.1. Bankszámlahitel Prémium kedvezménnyel kondíciók 2020.09.23-tól kiállított igénylésekre
Termék

Második periódusra
érvényes kamatfelár
kedvezmény a
Fedezetlen Hitelek
Kondíciós Listában
rögzített
Bankszámlahitelre
irányadó kamatlfelár
mértékéhez képest

Premium
Bankszámlahitel

3% kamatkedvezmény

Kezelési költség

Az első
periódusban
0,25%, a
második
periódusban 2%

THM
Premium Gold
2.0 vagy
Premium Select
számlacsomag
igénybevétele
esetén

27,5%

Futamidő

Hitelkeret

Határozatlan idejű

50.000 Ft1.000.000 Ft*

*Első alkalommal maximálisan igényelhető hitelkeret összege: 1.000.000 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 a Lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista 1. számú
melléklete tartalmazza.
A Bankszámlahitelre irányadó részletes feltételeket, kondíciókat, az első és második periódus magyarázatát a mindenkor
hatályos Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok, valamint a havi számlavezetésidíj-mentes Premium Gold
Számlacsomag figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A THM meghatározása 375 000 Ft-

os hitelkeretre és 3 hónapos futamidőre vonatkozik. A konkrét ajánlatra vonatkozó THM értéket az egyedi szerződés
tartalmazza, amely eltér(het) a feltüntetett értéktől. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A teljes hiteldíj mutató
számítása a következő képlet szerint történik:

Ahol:

H : a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel,
Ak : a k-adik törlesztőrészlet összege,
m : a törlesztőrészletek száma,
tk : a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja,
i : a THM értéke
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Késedelmi kamat
Jelzáloghitelek esetén
Folyósítás
időpontja

2014. március 17.
előtt
Lakáscélú jelzáloghitelek

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

Szabadfelhasználású
jelzáloghitelek

2014. március 17.
előtt

Felmondás
előtt

Felmondás után
(0-90 nap)

MNB alapkamat + 24%, de
maximum
a
felmondást
megelőző napi ügyleti kamat és
a kezelési költség összege
(deviza alapú szerződéseknél,
MNB alapkamat + 24%, de maximum
amennyiben a szerződés annak
(ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum
felmondása esetére a fennálló
évi
tartozás összegének forintban
21,40%*
történő meghatározását írja elő,
úgy a felmondás napján
érvényes ügyleti kamat és
kezelési költség összege)
MNB alapkamat + 10%, de
maximum
MNB alapkamat + 10%, de maximum
a felmondást megelőző napi
(ügyleti kamat * 1,5) + 3%
ügyleti kamat
MNB alapkamat + 24%, de maximum
(ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi
21,40%*

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

MNB alapkamat + 12%, de maximum
(ügyleti kamat * 1,5) + 3%

Felm ondá s utá n

2 0 1 5 . februá r 1 -től foly ósított
ügy letek re vona tk ozó

Felm ondá s előtt

MN B alapkamat + 24%, de maximum
(ügyleti kamat * 1,5) + 3%

Sza ba dfelha szná lá sú

(9 1 . na ptól)

(0 -9 0 na p)

k ondíciók

La k á scélú jelzá loghitelek

(91. naptól)

MN B alapkamat + 24%, de maximum
a felmondást megelőző napi ügyleti
kamat mértéke

MN B alapkamat + 24%, de maximum
(ügyleti kamat * 1,5) + 3%

jelzá loghitelek

* A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referencia-kamat változására tekintettel jogosult módosítani az ügyleti
kamatot olyan mértékben és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol.

Fedezetlen hitelek esetén
Szerződéskötés/keretbeállítás
időpontja

2014. március 17. előtt
Raiffeisen Személyi
Kölcsönök

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

Kamat mértéke
MNB jegybanki alapkamat + 24%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3%, de maximum
évi 21,40%
(Értéke az MNB alapkamat változását követi.)
MNB jegybanki alapkamat + 24%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3%
MNB jegybanki alapkamat + 24%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3%
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Premium Bankszámlahitel

2014. március 17. előtt

MNB jegybanki alapkamat + 39%, de maximum
(ügyleti kamat% x 1,5)+3%, de maximum
évi 21,40%
(Értéke az MNB alapkamat változását követi.)

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

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

2015. február 1-től

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

Az adott naptári félév teljes időtartamára az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki
alapkamat az irányadó. A késedelmi kamat alapjául szolgáló referenciakamat leírását a Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen
Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista 4. számú melléklete tartalmazza.
Lakáscélú jelzáloghitelek esetében felmondást követő 90. napig, Szabadfelhasználású jelzáloghitelek esetében a felmondást
követően a felmondás napján érvényes ügyleti kamat mértéke az irányadó.
A referenciakamat meghatározását a fedezetlen hitelek esetén a Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista 1-es számú melléklete,
jelzáloghitelek esetén a Lakáshitel és Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista 1-es számú melléklete
tartalmazza.
A ügyleti kamat meghatározását a fedezetlen hitelek esetén a Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista, jelzáloghitelek esetén a
Lakáshitel és Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista tartalmazza.
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10. Lekötött betétek

Lekötött forintbetét

A Raiffeisen Tartós Befektetési Betétszámláról leköthető betétek kondícióit a mindenkor hatályos Raiffeisen Tartós Befektetési
Betétszámla Kondíciós Lista tartalmazza.
Premium ügyfelek részére a Raiffeisen Tartós Befektetési Betétszámla számlavezetése és a papír alapú kivonat díjmentes.
10.1.1. Premium Lekötött Forintbetét
2013. január 7-től nem igényelhető. A forduló betétekre a mindenkori Lakossági Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós
Listában meghatározott feltételek érvényesek.
Lekötött devizabetét
10.2.1. Premium Lekötött Devizabetét
2013. január 7-től nem igényelhető. A forduló betétekre a mindenkori Lakossági Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós
Listában meghatározott feltételek érvényesek.
Premium Banking ügyfelek részére minden Lakossági betétlekötési ajánlat igénybe vehető. A részletes feltételek a mindenkori
Lakossági Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Listában találhatóak.
A Bank jogosult egyedi feltételek mellett betéti kamatokat megállapítani.
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11. Befektetési szolgáltatások
Raiffeisen Alapkezelő (RIF) befektetési jegyei
Minimum befektetési összeg

50.000 Ft

Forgalmazási helyek
Vétel / visszaváltás

Fiók
igen

Raiffeisen Direkt
igen

Raiffeisen Internet Brókering
igen

RaiConnect
igen

11.1.1. Nyiltvégű, határozatlan futamidejű HUF befektetési jegyek
Forgalmazott befektetési jegyek:
Név
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Befektetési Alap
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap
Raiffeisen Ingatlan Alap „A” Sorozat
Raiffeisen Ingatlan Alap „A180” Sorozat
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap
Raiffeisen Kötvény Alap „A” Sorozat
Raiffeisen Kötvény Alap „B” Sorozat
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja „A” Sorozat
(korábbi név: Raiffeisen Perspektíva Alap)
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja „B” Sorozat
(korábbi név: Raiffeisen Perspektíva Alap B sorozat)
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja „A” Sorozat
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja „A” Sorozat
(korábbi név: Raiffeisen Alapok Alapja – Konvergencia)
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja „B” Sorozat
(korábbi név: Raiffeisen Alapok Alapja – Konvergencia B
sorozat)
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” Sorozat
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „B” Sorozat
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja „A” Sorozat
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja „B” Sorozat
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja „A”
Sorozat
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja „B”
Sorozat
Raiffeisen Részvény Alap „A” Sorozat
Raiffeisen Részvény Alap „B” Sorozat
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap „A”
Sorozat

Rövidítés

ISIN

RAHA
RIPA
RAIA A
RAIA A180
RAPA
RAKA
RAKA B

HU0000703699
HU0000703707
HU0000707864
HU0000724828
HU0000702758
HU0000702782
HU0000708854

RAPEA

HU0000705660

RAPEA B

HU0000709381

RAMPLUSZ

HU0000718556

RAAK

HU0000702774

RAAK B

HU0000708888

RANKA
RANRA
RANRA B
REAK
REAK B

HU0000719059
HU0000702790
HU0000708870
HU0000703715
HU0000708912

RPB PANNONIA

HU0000705231

RPB PANNONIA B

HU0000709407

RARA
RARA B

HU0000702766
HU0000708862

RAFEBE A

HU0000724414
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Díjak, jutalékok:

Megnevezés
Befektetési jegy vásárlás
RAKA B, RARA B, RANRA B, REAK B
RAPEA B, RAAK B
RAPA
RIPA, RAHA
RAKA
RANKA
RARA, RANRA, REAK
RAPEA
RAMPLUSZ
RAAK
RPB PANNONIA, RPB PANNONIA B
RAIA A9 (az első vételi megbízás minimumösszege: 3
millió Ft)
RAIA A180 (az első vételi megbízás min. összege: 1 millió
Ft)
RAFEBE A

Fiók, Raiffeisen Direkt,
RaiConnect2

Raiffeisen
Internet Brókering2

díjmentes
nem lehetséges
594 Ft
1 205 Ft
0,28%, min. 1 205 Ft
0,28%, min. 1 205 Ft
0,54%, min. 2 425 Ft
1,09%, min. 1 089 Ft
1,36%, min. 1 633 Ft
1,63%, min. 2 177 Ft
1,09%, min. 2 425 Ft

díjmentes
nem lehetséges
359 Ft
899 Ft
0,22%, min. 899 Ft
0,22%, min. 899 Ft
0,43%, min. 1 815 Ft
1,09%, min. 1 089 Ft
1,36%, min. 1 633 Ft
1,63%, min. 2 177 Ft
0,82%, min. 1 815 Ft

1,54%, min. 3 000 Ft

1,54%, min. 3 000 Ft

1,54%, min. 3 000 Ft

1,54%, min. 3 000 Ft

1,5% min 2 500 Ft
(2020.07.31-ig 1%
min 2 500 Ft)

1,5% min 2 500 Ft
(2020.07.31-ig 1%
min 2 500 Ft)

9

10% vételi jutalék kerül felszámításra, ha a megvásárolt Befektetési jegyek értéke meghaladja a 350 000 000 Ft-ot / 1 000 000 EUR-t / 1 000 000
USD-t. Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 5 banki munkanapon belül a Befektetés i jegyekre adott vételek
összessége. Több részletben történő vétel esetén a jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik. Az egyes rész-vételek
esetében felszámított vételi jutalékot a Forgalmazók a vételi jutalék értékébe beszámítják.
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Befektetési jegyek visszaváltása

Fiók, Raiffeisen
Direkt, RaiConnect2

RAPA, RIPA, RAHA
RAKA, RANKA, RAAK, RAPEA, RARA, RANRA, REAK, RAMPLUSZ, RPB Pannónia,
RAFEBE A vételtől számított 5 banki munkanapon túli részleges vagy teljes
visszaváltás esetén
RAIA A, RAIA A180
RAIA A vételtől számított 365 napon belüli részleges vagy teljes visszaváltás
esetén
RAKA, RAKA B, RARA, RARA B, RAPA, RAAK, RAAK B, RANRA, RANRA B, RIPA,
RAHA, RAPEA, RAPEA B, REAK, REAK B, RAMPLUSZ, RPB PANNONIA, RPB
PANNONIA B, RAFEBE A vételtől számított 5 banki munkanapon belüli
részleges vagy teljes visszaváltás esetén
100.000.000 Ft-ot meghaladó RAIA visszaváltáskor a visszaváltási igény 30
nappal korábbi bejelentésének elmulasztása esetén10

100.000.000 Ft-ot meghaladó RAKA, RAKA B, RARA, RARA B, RAAK, RAAK B,
RANRA, RANRA B, RIPA, RAHA, RAPEA, RAPEA B, REAK, REAK B, RAMPLUSZ, RPB
PANNONIA, RPB PANNONIA B, RAFEBE A visszaváltáskor a visszaváltási igény
5 nappal korábbi bejelentésének elmulasztása esetén11
200.000.000 Ft-ot meghaladó RAPA visszaváltáskor a visszaváltási igény 5
nappal korábbi bejelentésének elmulasztása esetén10

2 425 Ft

Raiffeisen
Internet
Brókering2
1 815 Ft

díjmentes

díjmentes

0,51%
min. 3 000 Ft

0,51%
min. 3 000 Ft

2%
(a normál visszaváltási jutalékon felül)
2%
(a normál visszaváltási jutalékon felül)
2%
(a normál
visszaváltási
jutalékon felül)
2%
(a normál
visszaváltási
jutalékon felül)
2%
(a normál
visszaváltási
jutalékon felül)

nem lehetséges

nem lehetséges

nem lehetséges

Befektetési jegyek visszaváltása „B” sorozatok2
A vétel és a visszaváltás között eltelt idő *
0-6 hónap
Fiók/RADIR/
RaiConnect

6-12 hónap
IB

Fiók/RADIR/
RaiConnect

RAKA B, RAPEA B

0,54%,
min. 1 166 Ft

0,43%, min.
871 Ft

0,28%, min. 1
166 Ft

RARA B, RANRA B,
REAK B, RAAK B, RPB
PANNONIA B

0,82%,
min. 2 339 Ft

0,71%, min.
1 754 Ft

0,54%, min. 2
339 Ft

1-2 év

2 év-

IB

Fiók/
RADIR/
RaiConnect

IB

0,22%,
min.
871 Ft
0,43%,
min. 1
754 Ft

-

-

0,28%

0,22
%

Fiók/
RADIR/
RaiConne
ct
-

IB

-

-

-

* A különböző bekerülésű befektetési jegyek a bekerülés idősorrendjében kerülnek visszaváltásra. A fent feltüntetett minimum díjak sávonként
kerülnek felszámításra. A kamatadó kalkulációja során a visszaváltási jutalékot a bekerülési darabszámok alapján arányosítva veszi a Bank figyelembe.

10

Amennyiben a Befektető által visszaváltandó Befektetési jegyek összevont forint értéke meghaladja az 100.000.000-Ft-ot, és az erre vonatkozó
igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltási megbízás adását megelőző 30 banki munkanappal
korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével). Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 30
naptári napon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltási megbízások összessége. Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető
jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik. Amennyiben az írásban az Alapkezelő részére megküldött előzetes
értesítésben szereplő napon, vagy legfeljebb az azt követő 2. forgalmazási napon a befogadási határidő végéig érvényes visszaváltási megbízás
megadására nem kerül sor, vagy a Befektető csak a jelzett visszaváltási összeg egy részére vonatkozóan ad meg érvényes vissza váltási
megbízást, a fennmaradó összeg tekintetében a fenti előzetes értesítés érvényét veszíti.
11 A visszaváltott alap aktuális árfolyamával számolt érték alapján. Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 5 banki
munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltási megbízások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltás napját
legalább öt banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető
jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik. Az egyes rész-visszaváltások esetében felszámított visszaváltási jutalékot a
Forgalmazók a büntető jutalék értékébe beszámítják
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Átváltás befektetési alapok között
RAKA, RARA, RAAK, RANRA, RAPEA, REAK, RAMPLUSZ, RPB
PANNONIA, RAFEBE A befektetési jegyekről RIPA, RAHA, REAK,
RAKA, RAPA, RAAK, RANRA, RAPEA, RAMPLUSZ, RPB
PANNONIA, RAFEBE A befektetési jegyekre történő átváltása
esetén
RAPA, RIPA, RAHA, vételétől számított 5 banki munkanapon
túl a RAPA, RIPA, RAHA befektetési jegyre történő átváltása
esetén
RAPA, RIPA, RAHA, vételétől számított 5 banki munkanapon
túl a RAKA, RARA, RAAK, RANRA, RAPEA, REAK, RAMPLUSZ,
RPB PANNONIA, RAFEBE A befektetési jegyre történő
átváltása esetén
RAKA, RARA, RAPA, RAAK, RIPA, RANRA, RAHA, RAPEA, REAK,
RAMPLUSZ, RPB PANNONIA, RAFEBE A 100.000.000 Ft-ot
meghaladó RAKA, RARA, RAPA, RAAK, RANRA, RIPA, RAHA,
RAPEA, REAK, RAMPLUSZ, RPB PANNONIA, RAFEBE A
befektetési jegyre történő átváltáskor az átváltási igény 5
nappal korábbi bejelentésének elmulasztása eseténHiba! A

Fiók, Raiffeisen Direkt, RaiConnect2

Raiffeisen
Internet
Brókering

1 166 Ft
(A vételétől számított 5 banki
munkanapon belül történő átváltása
esetén: 10,Hiba! A könyvjelző nem létezik. +2%)

nem
lehetséges

1 166 Ft
(A vételétől számított 5 banki
munkanapon belül történő átváltása
esetén: 10,Hiba! A könyvjelző nem létezik. +2%)
0,28% min. 1 166 Ft
(A vételétől számított 5 banki
munkanapon belül történő átváltása
esetén: 10,Hiba! A könyvjelző nem létezik. +2%)

2%
(a normál átváltási jutalékon felül)

nem
lehetséges

nem
lehetséges

nem
lehetséges

könyvjelző nem létezik.

RAKA B, RAPEA B, RARA B, RANRA B, RAAK B, REAK B, RPB
PANNONIA B, RAIA A alapokra történő átváltás

nem lehetséges

nem
lehetséges

Állampapír Kombinállt Csomag ajánlat*
Az Állampapír Kombinált Csomag vétele esetén a befektetendő összeg 80%-a Egyéves Magyar Állampapírba (1MÁP) vagy
Magyar Állampapír Pluszba (MÁP+), míg a fennmaradó 20% bármely Raiffeisen Megoldás Alapok Alapjába kerül befektetésre.
Választható csomagok

Fiók

Raiffeisen
Direkt,
RaiConnect

Raiffeisen Internet
Brókering

80% 1MÁP vagy MÁP+ jegyzés + 20% Raiffeisen Megoldás
Alapok Alapja (RAMSTART vagy RAPEA vagy RAMPRO)
vétel

igen

igen

nem

Díj, jutalék3
80% MÁP+ vagy 1MÁP jegyzés + 20% Raiffeisen Megoldás
Alapok Alapja (RAMSTART, RAPEA, RAMPRO) vétel

A teljes befektetett összeg 20%-ának 0,5%-a

Raiffeisen Megoldás Alapok Alapja visszaváltási díja

A hatályos Befektetési Kondíciós lista 2.1
pontjában meghatározottak szerint

1MÁP, 2MÁP, MÁP+ eladás

A hatályos Befektetési Kondíciós lista 7.3 és
7.4 pontjában meghatározottak szerint

*Az ajánlat kizárólag állampapír lejáratból származó összeg újrabefektetése esetén érvényes a lejáratot követő 30 napon
belül. A Kombinált Csomag Ajánlat minden eleme önállóan is megvásárolható, illetve visszaváltható a Befektetési Kondíciós
Lista mindenkor hatályos tartalmának megfelelő feltételek szerint. A Kombinált Csomag kockázata meghaladhatja az egyes
összetevők kockázatát.
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11.1.2. Nyiltvégű, határozatlan futamidejű EUR befektetési jegyek
Megbízás devizaneme

EUR

Minimum befektetési összeg

200 EUR

Forgalmazott befektetési jegyek:
Név
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap
Raiffeisen Ingatlan Alap „D” Sorozat
Raiffeisen Ingatlan Alap „D180” Sorozat
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja „E” Sorozat
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja „E” Sorozat
(korábbi név: Raiffeisen Perspektíva Euró Alap)
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja „E” Sorozat
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja „E” sorozat
(korábbi név: Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok
Alapja)
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja „F” sorozat
(korábbi név: Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok
Alapja „B” Sorozat)
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „E” sorozat
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap „F”
sorozat

Rövidítés
RELA
RAIA D
RAIA D180
RAMSTART EUR

ISIN
HU0000708508
HU0000717954
HU0000724802
HU0000718549

RAPEA EUR

HU0000705652

RAMPRO EUR

HU0000718531

RANKA E

HU0000705983

RANKA F

HU0000709399

RANRA E

HU0000719976

RAFEBE F

HU0000724430

Díjak, jutalékok:
Megnevezés
Befektetési jegy vásárlás
RELA
RAIA D (az első vételi megbízás minimumösszege: 9.090 EUR) 9
RAIA D180 (az első vételi megbízás minimumösszege: 3.033
EUR)
RAMSTART EUR
RAPEA EUR
RAMPRO EUR
RANKA E, RANKA F
RANRA E
RAFEBE F

Fiók, Raiffeisen Direkt,
RaiConnect 2

Raiffeisen
Internet Brókering2

díjmentes
1,54%, min. 9,22 EUR

díjmentes
1,54%, min. 9,22 EUR

1,54%, min. 9,22 EUR

1,54%, min. 9,22 EUR

1,09%, min 3,27 EUR
1,36% min 5,44 EUR
1,63%, min 7,62 EUR
1,09%, min 12,05 EUR
1,09%, min 12,05 EUR
1,5% min 8 EUR
(2020.07.31-ig 1% min 8 EUR)

1,09%, min 3,27 EUR
1,36% min 5,44 EUR
1,63%, min 7,62 EUR
0,82%, min 8,44 EUR
0,82%, min 8,44 EUR
1,5% min 8 EUR
(2020.07.31-ig 1% min 8 EUR)

Befektetési jegyek visszaváltása
RELA
RAIA D, RAIA D180
RAMSTART EUR, RAPEA EUR, RAMPRO EUR, RANKA E, RANRA E, RAFEBE F
vételtől számított 5 banki munkanapon túli részleges vagy teljes
visszaváltása esetén
RAMSTART EUR, RAPEA EUR, RAMPRO EUR, RANKA E, RANKA F és RANRA E,
RAFEBE F vételtől számított 5 banki munkanapon belüli részleges vagy
teljes visszaváltása esetén
RAMSTART EUR, RAPEA EUR, RAMPRO EUR, RANKA E, RANKA F és RANRA E,
RAFEBE F 400.000 EUR-t meghaladó visszaváltáskor a visszaváltási igény 5
nappal korábbi bejelentésének elmulasztása esetén10
RAIA D vételtől számított 365 napon belüli részleges vagy teljes visszaváltás
esetén
RAIA D 100.000.000 Ft értéket meghaladó visszaváltáskor a visszaváltási
igény 30 nappal korábbi bejelentésének elmulasztása esetén9

5,93 EUR
0,51%
min. 9,22 EUR

3,59 EUR
0,51%
min. 9,22 EUR

díjmentes

díjmentes

2%
(a normál visszaváltási jutalékon felül)
2%
(a normál
visszaváltási
jutalékon felül)

nem lehetséges

2%
(a normál visszaváltási jutalékon felül)
2%
(a normál
visszaváltási
jutalékon felül)

nem lehetséges
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Befektetési jegyek visszaváltása RANKA F esetében2
A vétel és a visszaváltás között eltelt idő *
0-6 hónap

RANKA F

Fiók/RADIR /
IB
RaiConnect
0,82%, min.
0,71%, min.
11,66 EUR
8,12 EUR

6-12 hónap
Fiók/RADIR/
RaiConnect
0,54%, min.
11,66 EUR

1-2 év
IB

0,43%, min.
8,12 EUR

Fiók/RADIR/
RaiConnect
0,28%

2 évIB
0,22%

Fiók/RADIR/
RaiConnect
-

IB
-

* A különböző bekerülésű befektetési jegyek a bekerülés idősorrendjében kerülnek visszaváltásra. A fent feltüntetett minimum díjak sávonként
kerülnek felszámításra. A kamatadó kalkulációja során a visszaváltási jutalékot a bekerülési darabszámok alapján arányosítva veszi a Bank figyelembe.

11.1.3. Nyiltvégű, határozatlan futamidejű USD befektetési jegyek
Megbízás devizaneme
USD
Minimum befektetési összeg

200 USD

Forgalmazott befektetési jegyek:
Név
Raiffeisen Ingatlan Alap „U” Sorozat9
Raiffeisen Ingatlan Alap „U180” Sorozat
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja „U” Sorozat
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja „U” Sorozat
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja „U” Sorozat
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap „U”
Sorozat

Rövidítés
RAIA U
RAIA U180
RAMSTART USD
RAMPLUSZ USD
RAMPRO USD

ISIN
HU0000719190
HU0000724810
HU0000719950
HU0000719943
HU0000719968

RAFEBE U

HU0000724422

Díjak, jutalékok:
Megnevezés
Befektetési jegy vásárlás
RAIA U (az első vételi megbízás minimumösszege: 10.000 USD)
RAIA U 180 (az első vételi megbízás minimumösszege: 3.333 USD)
RAMSTART USD
RAMPLUSZ USD
RAMPRO USD
RAFEBE U

Befektetési jegyek visszaváltása
RAIA U, RAIA U180
RAMSTART USD, RAMPLUSZ USD, RAMPRO USD, RAFEBE U vételtől számított
5 banki munkanapon túli részleges vagy teljes visszaváltása esetén
RAMSTART USD, RAMPLUSZ USD, RAMPRO USD, RAFEBE U vételtől számított
5 banki munkanapon belüli részleges vagy teljes visszaváltása esetén
RAMSTART USD, RAMPLUSZ USD, RAMPRO USD, RAFEBE U 400.000 USD-t
meghaladó visszaváltáskor a visszaváltási igény 5 nappal korábbi
bejelentésének elmulasztása eseténHiba! A könyvjelző nem létezik.
RAIA U vételtől számított 365 napon belüli részleges vagy teljes visszaváltás
esetén
RAIA U 100.000.000 Ft értéket meghaladó visszaváltáskor a visszaváltási
igény 30 nappal korábbi bejelentésének elmulasztása esetén9

Fiók,
Raiffeisen Direkt, Raiffeisen
Internet Brókering, RaiConnect2
Csak visszaváltás lehetséges
1,54%, min. 10,24 USD
1,09% min. 2,18 USD
1,36% min. 3,27 USD
1,63% min. 4,35 USD
1,5% min 8 USD
(2020.07.31-ig 1% min 8 USD)
Fiók, Raiffeisen Direkt,
Raiffeisen
RaiConnect 2
Internet Brókering2
0,51%
0,51%
min. 10,24 USD
min. 10,24 USD
díjmentes
2%
(a normál visszaváltási jutalékon felül)
2%
(a normál visszaváltási jutalékon felül)
2%
(a normál visszaváltási jutalékon felül)
2%
(a normál
nem lehetséges
visszaváltási jutalékon
felül)
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11.1.4. Megbízások átvételének és teljesítésének határideje
Tárgynapon beérkezett megbízások (vétel és visszaváltás) átvételének határideje:

8:00 - 16:00

Raiffeisen
Direkt
8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

Fiók
Befektetési jegy vásárlás
Befektetési
jegy
visszaváltás

Raiffeisen
Internet Brókering
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

RaiConnect
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Az Internet Brókeringen keresztül a fenti átvételi határidőn kívül is adhatóak megbízások. Az Internet Brókeringen a fenti átvételi
határidőn kívül adott megbízások esetében a megbízások feldolgozása a megbízásokon szereplő ügyletkötési napon, a
megbízások megadásának sorrendjében történik.
Megbízások elszámolása, teljesítése és az alkalmazott árfolyam értéknapja (megegyezik az elszámolás értéknapjával): T =
megbízás átvételének napja
RAHA, RAKA, RAKA B, RAPA, RELA
elszámolás: T+1, teljesítés: T+2
RIPA, RANRA, RANRA B, RANRA EUR
elszámolás: T+2, teljesítés: T+3
RAAK, RAAK B, RAMPLUSZ, RAMPRO EUR, RAMSTART EUR,
RAMPRO USD, RAMPLUSZ USD, RAMSTART USD, RANKA E,
RANKA F, RAPEA, RAPEA B, RAPEA EUR, RPB PANNONIA,
RPB PANNONIA B, RARA, RARA B

elszámolás: T+3, teljesítés: T+4

RAIA A, RAIA D, RAIA U

vásárlás - elszámolás: T+1, teljesítés: T+2
visszaváltás - elszámolás: T+3, teljesítés: T+4

RAIA A180, RAIA D180, RAIA U180
REAK, REAK B
RAFEBE A, RAFEBE F, RAFEBE U

vásárlás - Elszámolás: T+1, teljesítés: T+2
visszaváltás - Elszámolás: T+140, teljesítés: T+141
elszámolás: T+4, teljesítés: T+5
vásárlás - Elszámolás: T+3, teljesítés: T+4
visszaváltás - Elszámolás: T+4, teljesítés: T+5

Az aznapi elszámolástól eltérő teljesítésű Raiffeisen befektetési jegyek visszaváltásakor, összegszerű visszaváltási megbízás
esetén legfeljebb az aktuális árfolyamérték 65%-a adható meg visszaváltási összegként, annak érdekében, hogy megbízása
esetleges árfolyamcsökkenés bekövetkeztekor is végrehajtásra kerülhessen.
A Raiffeisen Alapkezelő nem napon belüli elszámolású befektetési jegyei esetén 2014.12.01-től a Raiffeisen Bank Zrt. - a KELER
Zrt. által működtetett, a befektetési jegyek forgalmazását és elszámolását támogató rendszer változása miatt - megszünteti a
konkrét összegre vonatkozó visszaváltási megbízások felvételét és kizárólag a befektetési jegyek mennyiségére adott
visszaváltási megbízásokat fogad el. Ezen befektetési jegyek esetén 2014.11.28. péntek az utolsó értéknap, amelyre
vonatkozóan a Bank konkrét összegre vonatkozó visszaváltási megbízást befogad.
2014.11.28. péntekig a Raiffeisen Alapkezelő nem napon belüli elszámolású befektetési jegyei visszaváltásakor, konkrét
összegre vonatkozó visszaváltási megbízás esetén legfeljebb az aktuális árfolyamérték 65%-a adható meg visszaváltási árként,
annak érdekében, hogy a megbízás az esetleges árfolyamcsökkenés bekövetkeztekor is végrehajtásra kerülhessen.
Darabszám alapú visszaváltási megbízás a rendelkezésre álló készlet erejéig korlátlanul megadható.
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Raiffeisen Capital Management (RCM) befektetési jegyei
Megbízás devizaneme:
Minimum befektetési összeg:

EUR

1000 EUR

11.2.1. Vételi jutalék
Vételi jutalékot a befektetési jegyek forgalomba hozatalakor számítja fel a Bank az alábbi mértékekben:
Megnevezés
ISIN
Fiók, Raiffeisen Direkt,
Raiffeisen Internet Brókering2
RaiConnect 2
Kötvény és pénzpiaci Alapok
Raiffeisen – Euró – Rövid Lejáratú Kötvény Alap
AT0000785209
1,09%, min. 11,66 EUR
0,82%, min. 11,66 EUR
Raiffeisen – Felelős Befektetések-Kötvény Alap
AT0000689971
Raiffeisen – Euro – Vállalati Kötvény Alap
AT0000712534
Raiffeisen – Globál – Kötvény Alap
AT0000785340
1,09%, min.
0,82%,
29,26 EUR
min. 23,39 EUR
Raiffeisen – Európa Magas Hozamú Kötvény
AT0000765599
Alap
Raiffeisen – KeletEurópa – Kötvény Alap
AT0000740667
Vegyes Alapok
Raiffeisenalap – Biztonság
AT0000743562
1,09%, min. 29,31 EUR
0,82%, min. 23,43 EUR
Raiffeisenalap – Hozam
AT0000743588
1,63%, min. 29,31 EUR
1,36%, min. 23,43 EUR
Raiffeisen – Felelős Befektetések Vegyes Alap
AT0000785381
2,18%, min. 29,26 EUR
1,90%, min. 23,39 EUR
Részvény Alapok
Raiffeisen – Európa – Részvény Alap
AT0000785225
Raiffeisen – Európa-SmallCap Alap
AT0000639000
1,90%,
2,18%, min. 29,26 EUR
min. 23,39 EUR
Raiffeisen – HealthCare - Részvény Alap
AT0000712716
Raiffeisen – Energia – Részvény Alap
AT0000688684

11.2.2. Visszaváltási jutalék
A Raiffeisen Capital Management befektetési jegyinek visszaváltása díjmentes.

11.2.3. Teljesítési határidők
A 13:00 óráig beadott megbízások teljesítése az alábbi feltételek szerint történik: T = megbízás megadásának napja
Alap

Alkalmazott árfolyam

Megbízás teljesítése

Raiffeisenalap – Biztonság, Raiffeisenalap – Hozam

T+2

T+3

A Raiffeisen Capital Management minden egyéb befektetési jegye

T+1

T+2
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Külsős alapkezelők befektetési jegyei
Premium Banking szolgáltatás keretein belül a következő alapkezelők termékei érhetők el:
Aegon Alapkezelő befektetési jegyei

ISIN kód

HU0000709597

HU0000705272

Név

Devizanem

Aegon BondMaxx Abszolút
Hozamú Kötvény Befektetési Alap
(korábban: Aegon Közép-Európai
Vállalati Kötvény Befektetési
Alap)
Aegon Feltörekvő Piaci ESG
Részvény Befektetési Alap
(korábban: Aegon Ázsia
Befektetési Alapok Alapja)

Vételi

jutalék2

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésén
ek
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

HUF

1,09%,
min. 3 508 HUF

2 425 HUF

T+2

T+3

HUF

1,09%,
min. 3 508 HUF

2 425 HUF

T+2

T+3

2 425 HUF

T+2

T+3

2 425 HUF

T+2

T+3

2 425 HUF

T+2

T+2

2 425 HUF

T+2

T+2

2 425 HUF

T+2

T+3

HU0000707401

Aegon Russia Részvény Alap

HUF

HU0000707419

Aegon Istanbull Részvény Alap

HUF

HU0000703970

Aegon Alfa Abszolút Hozamú
Befektetési Alap

HUF

HU0000703145

Aegon MoneyMaxx Alap

HUF

HU0000708169

Aegon Smart Money Alapok
Alapja

HUF

csak visszaváltás
lehetséges
csak visszaváltás
lehetséges
1,09%,
min. 3 508 HUF
1,09%,
min. 3 508 HUF
1,09%,
min. 3 508 HUF

2014.06.20-tól megadott új megbízásokra vonatkozóan
Aegon Alapkezelő befektetési jegyeinek visszaváltása a vásárlástól számított 10 forgalmazási
napon (T+10) belül

Büntető jutalék
2%

Allianz Alapkezelő befektetési jegyei

ISIN kód
LU0256839274
LU0527936024

Név
Allianz Europe Equity
Growth
Allianz Europe Equity
Growth

Devizanem
EUR
HUF

Vételi jutalék2
2,18%,
min. 29,26 EUR
2,18%
min. 3 508 HUF

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

0

T+3

T+3

0

T+4

T+4

Hold Alapkezelő befektetési jegyei
ISIN kód
HU0000710116
HU0000712252
HU0000708938

HU0000703749

HU0000701693
HU0000707948

Név
Hold Alapok Alapja
Hold Euro Alapok Alapja
Befektetési Alap
Hold-VM Euro Befektetési
Alap
Hold VM Abszolút
Származtatott Befektetési
Alap
Hold 2000 Befektetési
Alap
Citadella Származtatott
Befektetési Alap12

Devizanem
HUF
EUR
EUR
HUF

HUF
HUF

Vételi jutalék2
1,09%
min. 3 508 HUF
1,09%
min. 23,39 EUR
1,09%
min. 23,39 EUR
1,09%
min. 3 508 HUF
1,09%
min. 3 508 HUF
1,09%
min. 3 508 HUF

Visszaváltási jutalék2

Vétel teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

2 425 HUF

T+2

T+2

9,70 EUR

T+2

T+2

9,70 EUR

T+2

T+2

2 425 HUF

T+2

T+2

2 425 HUF

T+2

T+2

2 425 HUF

T+2

T+2

12

Az alap hatályos Kezelési Szabályzatának 44.2 pontja alapján a Bank tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a normál vételi jutalékon felül
továbbhárítja az Alapkezelő által annak Vezérigazgatói határozatban közzétett időponttól kötelezően felszámítandó, az Alapot illető –
maximum 10%-os – vételi jutalékot. A vételi jutalék felszámításának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint 2015.10.28.
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HU0000705702

Hold Columbus Abszolút
Származtatott Befektetési
Alap

HUF

csak
visszaváltás
lehetséges

Vételtől számított 6
munkanap - 365
naptári nap közti
visszaváltás esetén
további 3% büntető
jutalék
2 425 HUF,
Utolsó
vételtől
számított 5 banki
munkanapon belüli
visszaváltás esetén
további 5%,
Vételtől számított 6
munkanap - 548
naptári nap közti
visszaváltás esetén
további 1% büntető
jutalék

T+2

2014.07.23-tól megadott új megbízásokra vonatkozóan
Hold Alapkezelő befektetési jegyeinek visszaváltása a vásárlástól számított 5 banki munkanapon
(T+5) belül

T+2

Büntető jutalék
5%

Franklin Templeton Alapkezelő befektetési jegyei

Devizanem

Vételi jutalék2

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

Templeton Global Bond
Templeton Global Bond

USD
EUR

1,09%, min. 35,08 USD
1,09%, min. 29,26 EUR

0
0

T+3
T+3

T+3
T+3

Templeton Global Bond

HUF

1,09% min. 3 508 HUF

0

T+3

T+3

EUR

1,09%, min. 29,26 EUR

0

T+3

T+3

USD

1,09%, min. 35,08 USD

0

T+3

T+3

HUF

1,09% min. 3 508 HUF

0

T+3

T+3

HUF

2,18% min. 3 508 HUF

0

T+3

T+3

USD

2,18%, min. 35,08 USD

0

T+3

T+3

ISIN kód
LU0122614208
LU0260870588
LU0517464813
LU0260870745
LU0170477797

LU0517465208

Név

Templeton Global Total
Return
Templeton Global Total
Return
Templeton Global Total
Return

LU0517465380

LU0122613499

Templeton Asian Growth
Biotechnology Discovery
US

Az alap hatályos Kezelési Szabályzatának 44.2 pontja miatt a Bank az Alap Raiffeisen Rendszeres Befektetés keretében történő értékesítését
2015.11.01- jétől megszünteti.
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Fidelity Alapkezelő befektetési jegyei

ISIN kód

Név

Devizanem

Vételi jutalék2

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

LU0251131958

America Fund A-ACC-USD
America Fund A-HUF
(hedged)
Global Dividend Fund HUF
(hedged)
Global Dividend Fund USD
FF Global Multi Asset
Income Fund USD

USD
HUF

2,18%, min. 35,08 USD

0

T+3

T+3

2,18% min. 3 508 HUF

0

T+3

T+3

2,18% min. 3 508 HUF

0

T+3

T+3

2,18%, min. 35,08 USD

0

T+3

T+3

1,09%, min. 35,08 USD

0

T+3

T+3

LU0979392684
LU0979393062
LU0772969993
LU0997587596

HUF
USD
USD
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Premium Select számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére a felsorolt befektetési
alapokon felül a következő alapkezelők termékei érhetők el:
Raiffeisen Capital Management befektetési jegyei

ISIN kód

Név

Devizanem

Vételi jutalék2
(Fiók, Raiffeisen Direkt,
RaiConnect)

Vételi jutalék2
(Raiffeisen Internet Brókering)

Raiffeisen – Eurázsia – Részvény
EUR
2,18%, min. 29,26 EUR
Alap
Raiffeisen – Feltörekvő Piacok –
AT0000497268
EUR
2,18%, min. 29,26 EUR
Részvény Alap
Raiffeisen – Global Allocation
AT0000A0SE25
EUR
2,18%, min. 29,26 EUR
Strategies Plus Alap
Raiffeisen – KeletEurópa – Részvény
AT0000785241
EUR
2,18%, min. 29,26 EUR
Alap
Raiffeisen – Oroszország – Részvény
AT0000A07FS1
EUR
2,18%, min. 29,26 EUR
Alap
Minimum befektetési összeg:
1 000 EUR
A 13:00 óráig beadott megbízások teljesítésének határideje: T+2 (T = megbízás megadásának napja)
AT0000745872

1,90%, min. 23,39 EUR
1,90%, min. 23,39 EUR
1,90%, min. 23,39 EUR
1,90%, min. 23,39 EUR
1,90%, min. 23,39 EUR

Aberdeen Alapkezelő befektetési jegyei

ISIN kód

LU0231490524

Név

Global Indian Equity A2

Devizanem

Vételi
jutalék2

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje
csak
visszaváltás
lehetséges

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

USD

csak
visszaváltás
lehetséges

0

Devizanem

Vételi
jutalék2

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

EUR

2,18%, min.
29,26 EUR

0

T+2

T+3

HUF

2,18%, min.
3 508 HUF

2 425 HUF

T+2

T+3

2 425 HUF

T+2

T+3

2 425 HUF

T+2

T+3

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

0

T+3

T+4

0

T+3

T+3

T+4

Aegon Alapkezelő befektetési jegyei

ISIN kód

HU0000705520

HU0000707195

HU0000707401
HU0000707419

Név
Aegon MegaTrend
Részvény Befektetési
Alapok Alapja „A” sorozat
Aegon MegaTrend
Részvény Befektetési
Alapok Alapja „B” sorozat
Aegon Russia Részvény
Alap
Aegon Istanbull Részvény
Alap

HUF
HUF

1,09%, min.
3 508 HUF
1,09%, min.
3 508 HUF

Allianz Alapkezelő befektetési jegyei

ISIN kód

Név

Devizanem

LU0527935992

Allianz GEM Equity High
Dividend

HUF

LU0348827899

Allianz China Equity

EUR

Vételi
jutalék2
2,18% min.
3 508 HUF
2,18%, min.
29,26 EUR

Hold Alapkezelő befektetési jegyei
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ISIN kód

Név

Vételi
jutalék2

Devizanem

Visszaváltási jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

T+2

T+2

2 425 HUF,

HU0000705702

Hold Columbus Abszolút
Származtatott Befektetési
Alap

Utolsó vételtől számított
5 banki munkanapon
belüli visszaváltás esetén
további 5%,
Vételtől számított 6
munkanap - 548 naptári
nap közti visszaváltás
esetén további 1%
büntető jutalék

0,82% min.
3 508 HUF

HUF

Franklin Templeton Alapkezelő befektetési jegyei

ISIN kód
LU0300739322

Név
Emerging Market Small
Companies

Devizanem

Vételi
jutalék2

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

USD

2,18%, min.
35,08 USD

0

T+3

T+3

Vételi
jutalék2

Visszaváltási
jutalék2

Vétel
teljesítésének
határideje

Visszaváltás
teljesítésének
határideje

2 425 HUF

T+3

T+4

2 425 HUF

T+3

T+4

OTP Alapkezelő befektetési jegyei

ISIN kód

Név

Devizanem

HU0000706379

OTP Supra Származtatott
Befektetési Alap

HUF

HU0000706361

OTP EMDA Származtatott
Befektetési Alap

HUF

1,09% min.
3 508 HUF
csak
visszaváltás
lehetséges

Értékesítési csatornák

Befektetési jegy
visszaváltás

vásárlás

és

Fiók

Raiffeisen Direkt

igen

igen

Raiffeisen Internet
Brókering
igen

RaiConnect
igen
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Árfolyam alkalmazása
A 13:00 óráig beadott megbízások teljesítése az alábbi feltételek szerint történik:

megbízás napján érvényes árfolyam (T), kivéve: Allianz Alapkezelő befektetési jegyei
(T+1), Aberdeen Global Indian Equity A2 (T+1), OTP Supra Származtatott Befektetési Alap
(T+1), OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (T+1), Raiffeisen Capital Management
(T+1)

Árfolyam alkalmazása

Megbízások befogadásának határideje
Vételi / visszaváltási megbízás:
13:00
Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelõ által kibocsátott HU ISIN kóddal rendelkező befektetési alapok esetén
a teljesítési határidők 12:00 óráig beadott megbízások szerint érvényesek.

Értékpapír letéti számlavezetés2
az állomány
6 millió Ft-ig terjedő részére: évi 0,24%
6 millió Ft feletti, 30 millió Ft-ig terjedő részére: évi 0,285%
30 millió Ft feletti, 60,7 millió Ft-ig terjedő részére: évi 0,11%
60,7 millió Ft feletti részére: díjmentes
A díj minimális összege 899 Ft/negyedév
A díj negyedévente esedékes
az állomány
6 millió Ft-ig terjedő részére: évi 0,24%
6 millió Ft feletti, 30 millió Ft-ig terjedő részére: évi 0,285%
30 millió Ft feletti részére: díjmentes
A díj minimális összege 899 Ft/negyedév
A díj negyedévente esedékes

Értékpapírszámla vezetés

Értékpapírszámla vezetés Premium Select
számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére

Az értékpapírszámla vezetés díja az értékpapírok negyedéves átlagos állománya alapján kerül megállapításra állampapír
esetén a névértéken, részvény esetén a negyedév végi tőzsdei záró árfolyamon, befektetési jegy esetén a negyedév végi
nettó eszközértéken számítva. Az értékpapír ügyfélszámla vezetés (az ügyfélszámla negyedéves átlagos egyenlege alapján)
díjának összege megegyezik a Befektetési termékek kondíciós listában feltüntetett értékpapír ügyfélszámla vezetés díjának
összegével.
A Bank jogosult eltekinteni az értékpapírszámla vezetési díj felszámításától.

Részvényhez, certifikáthoz kapcsolódó tranzakciók és egyéb szolgáltatások

BÉT-re bevezetett értékpapír
vételi/eladási megbízások
teljesítése
megbízás módosítása/visszavonása
Részvény /certifikát jegyzés HUF
devzában
Részvény /certifikát jegyzés EUR
devzában
Részvény /certifikát jegyzés USD
devzában

részvények fizikai
KELER-képes
fizikai
elfogadása

Fiók, RaiConnect

Raiffeisen Direkt

Raiffeisen
Internet Brókering

1%, min. 2.000 Ft

1%, min. 2.000 Ft

0,5%, min. 1.000 Ft

515 Ft

515 Ft

515 Ft

1% min. 2 000 Ft

nem lehetséges

nem lehetséges

1% min. 30 EUR

nem lehetséges

nem lehetséges

1% min. 30 USD

nem lehetséges

nem lehetséges

kikérése13
értékpapírok

Díj, jutalék3
1,09%, min. 66 926 Ft
1,09%, min. 6 079 Ft megbízásonként

Megjegyzés
névértékre vetítve
névértékre vetítve

A piaci áras részvény vételi megbízás fedezetfoglalása a Budapesti Értéktőzsde mindenkori ajánlati árakra vonatkozó
korlátozásainak figyelembe vételével történik.

13

Részvények kikérésekor a kiszállítási díjat a PM rendeletben és a KELER díjszabályzatában foglaltaknak megfelelően kell az ügyfélnek fizetnie.
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Külföldi tőzsdei részvény, certifikát és származtatott ügyletek
Tőzsdei és tőzsdén kívüli másodlagos forgalom megbízásainak árfolyamértékre vetített díjai
Külföldi részvény, certifikát vételi/eladási megbízások teljesítése
Treasury kondíciós lista szerint
A következő szolgáltatások kizárólag azon ügyfeleink részére érhetőek el, akik a Bankkal az adott szolgáltatásra vonatkozó
külön keretszerződést (Keretszerződés tőzsdei és tőzsdén kívüli azonnali és származtatott ügyletek kötésére) kötöttek. A már
szerződéssel rendelkező ügyfelek a szolgáltatásokat kizárólag telefonon és fax-on vehetik igénybe.
Szabványosított származékos tőzsdei ügyletek kontraktusonkénti és/vagy árfolyamértékre vetített megbízási díjai
Határidős egyedi részvényügylet nyitásánál/zárásánál
Treasury kondíciós lista szerint
Határidős egyedi részvényügylet kifuttatása
Treasury kondíciós lista szerint
Határidős indexügylet nyitásánál/zárásánál/kifutásánál
Treasury kondíciós lista szerint
Határidős devizaügylet nyitásánál
Treasury kondíciós lista szerint
Határidős deviza ügylet napon belül
Treasury kondíciós lista szerint
Határidős deviza ügylet zárása/kifuttatása

Treasury kondíciós lista szerint

Devizaopciós ügylet nyitási/zárási díja

Treasury kondíciós lista szerint

Pozíció átadás díja (az átadót terheli)

Treasury kondíciós lista szerint

12. Raiffeisen Rendszeres Befektetés
A Raiffeisen Rendszeres Befektetésre vonatkozó alábbiakban nem részletezett aktuális kondíciókat a mindenkor hatályos
lakossági Befektetési termékek Kondíciós Lista tartalmazza.
Választható befektetési alapok:
Raiffeisen Alapkezelő befektetési jegyei, kivéve RAIA A, RAIA D, RAIA U, RAIA A180, RAIA D180, RAIA U180, „B” és „F” sorozatú
befektetési jegyek.
Raiffeisen Capital Management (RCM) befektetési jegyei.
Premium Banking szolgáltatás keretein belül a mindenkor hatályos Befektetési termékek Kondíciós Listában szabályozott
választható befektetési alapokon túl elérhető az összes Magyarországon kibocsátott befektetési jegy (HU-val kezdődő ISIN
kódú alapok), melyet a hatályos Premium Banking Kondíciós Lista 11.3 pontja (Külsős alapkezelők befektetési jegyei) tartalmaz.
A Citadella Származtatott Befektetési Alap (HU0000707948) hatályos Kezelési Szabályzatának 44.2 pontja miatt a Bank az Alap
Raiffeisen Rendszeres Befektetés keretében történő
értékesítését 2015.11.01-jétől megszünteti.
A Raiffeisen Capital Management (RCM) és Külsős alapkezelők befektetési jegyeinek tranzakciós díjai Raiffeisen Rendszeres
Befektetési keretében történő vétel esetén az alábbiak:
:
- Raiffeisen Capital Management
1,00%
alapok
1,00%
- Külsős Alapkezelők hazai alapjai
13. Pénzügyi Tervezés
Premium Banking tanácsadónál igénybevehető pénzügyi tervezés díja Premium Banking ügyfelek részére:
0 Ft/pénzügyi tervezés
Pénzügyi tervezésnek minősül a Premium Banking tanácsadó által nyújtott, az ügyféligényeknek megfelelő pénzügyi terv
egyszeri elkészítése és bemutatása.
14. Egyéb kondíciók, partneri kedvezmények
A Premium, Premium Gold, Premium Gold 2.0 vagy Premium Select számlacsomaghoz, illetve Premium kártyákhoz különböző
partneri kedvezmények kapcsolódhatnak. A partneri kedvezményekről, a kedvezmény mértékéről, továbbá az igénybevétel
feltételrendszeréről a www.raiffeisen.hu/premium oldalon tájékozódhat.

15. Kivezetett termékek, számlavezetési szolgáltatások [bankszámla] kondíciói
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Premium számlacsomag
2013. február 1-től nem igényelhető

Számlavezetési díj2
Pótlólagos számlavezetési díj (jelen Kondíciós lista 1.2.1 pontjában
foglaltak szerinti esetekben kerülhet terhelésre)
Forintban érkező tételek jóváírása
Banktól érkező átutalások
Postán keresztül érkező átutalások
Átutalás belföldön forintban [Eseti átutalás forintban]2
Átvezetés saját számlák között
bankon belül
Fiókban
bankon kívül
Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNeten,
myRaiffeisenen3

Premium Számlacsomag
2.164 Ft/hó/számla
8.197 Ft/hó
díjmentes
Magyar Posta által felszámított költség
díjmentes
0,28%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft

bankon belül

díjmentes

bankon kívül

díjmentes

bankon belül

díjmentes

bankon kívül

bankon belül
RaiConnect-en
bankon kívül

Pozitív
egyenleg
átutalása
bankon kívül
bankszámlaváltás
keretében
Rendszeres átutalás [Állandó átutalás]
Állandó átvezetés saját forint számlák között
Fiókban
Raiffeisen Direkten
Raiffeisen
DirektNet-en,
RaiConnecten,myRaiffeisenen
Beszedés [Szolgáltatói díjak beszedése (csoportos beszedés)]
Fiókban

díjmentes
0,28%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
díjmentes
0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
díjmentes
0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
díjmentes
díjmentes
díjmentes

díjmentes

Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNet-en, myRaiffeisenen3

díjmentes

RaiConnect-en

díjmentes

Átutalás euróban (SEPA) [SEPA Credit Transfer] 2
Külföldre, egységes euróövezetbe indított EUR átutalás

Fiókban
Átutalás alapdíja
Raiffeisen Direkten

1104 EUR-ig: 0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft és
20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR felett: 0,22%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
0 Ft
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Premium Számlacsomag
Raiffeisen DirektNeten,
myRaiffeisenen

RaiConnect-en

Konverziós díj
Sürgősségi díj - extra sürgős teljesítés esetén3

0 Ft
1104 EUR-ig: 0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft és
20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR felett: 0,22%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
díjmentes
0,22%, max 140,22 EUR
0,55%, min. 6,02 EUR, max 353,89 EUR

Premium Számlacsomagra történő
váltás
Premium Számlacsomagról lakossági
számlacsomagra
történő
váltás
Számlacsomagok közötti
Premium
Banking
szolgáltatás
keretében
váltás2
Premium Számlacsomagról lakossági
számlacsomagra
történő
váltás
Premium
Banking
szolgáltatás
lemondása esetén
Eseti vagy állandó átutalás törlése, csoportos beszedési megbízás
határozott idejű felfüggesztése

díjmentes

Elhalálozási rendelkezés (megbízás, módosítás)

díjmentes

2.553 Ft

díjmentes

díjmentes

A díjak, jutalékok bankszámlán való terhelése a tranzakció napján történik, a havi számlavezetési díj terhelése pedig a hó
utolsó banki munkanapján.
Lakossági Számlacsomagok igénybe vétele esetén a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghatározott
díjtételek és jutalékok az irányadóak.
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Premium Gold számlacsomag

Premium Gold Számlacsomag
Számlavezetési díj2

Jelen Kondíciós lista 1.2.2 és 1.3.2
pontjában részletezett feltételek teljesítése
mellett
Jelen Kondíciós lista 1.2.2 és 1.3.2
pontjában részletezett feltételek nem
teljesítése esetén
Forintban érkező tételek jóváírása
Banktól érkező átutalások
Postán keresztül érkező átutalások
Átutalás belföldön forintban [Eseti átutalás forintban]2
Átvezetés saját számlák között
bankon belül
Fiókban
bankon kívül

Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNeten,
myRaiffeisenen3

0 Ft/hó

11.117 Ft/hó

díjmentes
Magyar Posta által felszámított költség
díjmentes
0,28%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft

bankon belül

Díjmentes

bankon kívül

Díjmentes

bankon belül

Díjmentes

bankon kívül

Díjmentes

bankon belül
RaiConnect-en
bankon kívül

Pozitív
egyenleg
átutalása bankszámla- bankon kívül
váltás keretében
Rendszeres átutalás [Állandó átutalás]
Állandó átvezetés saját forint számlák között
Fiókban

0,28%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
díjmentes
0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig:
díjmentes
0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további
+ 0,3%, max. 6.000 Ft
Díjmentes
Díjmentes

Raiffeisen Direkten

Díjmentes

Raiffeisen DirektNeten, myRaiffeisenen

Díjmentes

RaiConnect-en

Díjmentes

Beszedés [Szolgáltatói díjak beszedése (csoportos beszedés)]
Fiókban

Díjmentes

Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNeten, myRaiffeisenen3

Díjmentes

RaiConnect-en

Díjmentes

Átutalás euróban (SEPA) [SEPA Credit Transfer] 2
Külföldre, egységes euróövezetbe indított EUR átutalás
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Fiókban
Átutalás alapdíja

Premium Gold Számlacsomag
1104 EUR-ig: 0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft és
20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR felett: 0,22%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft

Raiffeisen Direkten

0 Ft

Raiffeisen DirektNeten,
myRaiffeisenen

0 Ft

RaiConnect-en

1104 EUR-ig: 0,33%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft és
20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
1104 EUR felett: 0,22%, min. 374 Ft, max. 7.642 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti
összegrészre további + 0,3%, max. 6000 Ft
Promóció 2020.12.31-ig: 0 Ft

Konverziós díj

0,22%, max 140,22 EUR

Sürgősségi díj - extra sürgős teljesítés esetén3

0,55%, min. 6,02 EUR, max 353,89 EUR

Premium
Gold
Számlacsomagra
történő váltás
Számlacsomagok közötti
Premium
Gold
Számlacsomagról
lakossági
számlacsomagra
történő
váltás2
váltás Premium Banking szolgáltatás
lemondása esetén
Eseti vagy állandó átutalás törlése, csoportos beszedési megbízás
határozott idejű felfüggesztése

Díjmentes

Elhalálozási rendelkezés (megbízás, módosítás)

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Folyószámlahitel [Raiffeisen Premium Bankszámlahitel]
A jelen Premium Banking kondíciós lista elválaszthatatlan része a mindenkori kamatváltoztatásokat tartalmazó lakossági
hirdetmény és annak a melléklete.

15.3.1. Premium Bankszámlahitel kondíciók 2011. szeptember 5-ig benyújtott igénylésekre vonatkozóan:
Termék

Premium
Bankszámlahitel

Kamatláb forint
alapon

Évi
14,37%

Kezelési költség
Éves - hitelkeret 2%-a.
Az éves kezelési költség
esedékességkor Ügyfél
bankszámláján terhelésre kerül.
A Bank az első éves kezelési
költséget nem számítja fel.

Futamidő

Hitelkeret

Határozatlan
idejű

50.000 Ft2.000.000 Ft*

A termék kamatváltozási mutatóját a Lakossági Forint alapú és a deviza (devizában folyósított és devizában törlesztett)
kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista 1. számú melléklet tartalmazza.
A termék kondíciói új Premium Bankszámlahitel esetén érvényesek. Minden egyéb kondíció a mindenkor hatályos Lakossági
alapú és a deviza (devizában folyósított és devizában törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre
vonatkozó Kondíciós Lista szerint érvényes.
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15.3.2. Premium Bankszámlahitel kondíciók 2011. szeptember 6-tól 2014. december 31-ig
benyújtott igénylésekre vonatkozóan
Kamatláb forint
alapon

Termék

Premium
Bankszámlahitel

Évi
15,22%

Kezelési költség
Éves - hitelkeret 2%-a.
Az éves kezelési költség
esedékességkor Ügyfél
bankszámláján terhelésre kerül.
A Bank az első éves kezelési
költséget nem számítja fel.

Futamidő

Hitelkeret

Határozatlan
idejű

50.000 Ft2.000.000 Ft*

* Első alkalommal a maximálisan igényelhető hitelkeret összege: 2.000.000 Ft.
A termék kamatváltozási mutatóját a Lakossági Forint alapú és a deviza (devizában folyósított és devizában törlesztett)
kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista 1. számú melléklet tartalmazza.
A termék kondíciói új Premium Bankszámlahitel esetén érvényesek. Minden egyéb kondíció a mindenkor hatályos Lakossági
alapú és a deviza (devizában folyósított és devizában törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre
vonatkozó Kondíciós Lista szerint érvényes.
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
sztenderd kamatmértéket alkalmazza.
15.3.3. Premium Bankszámlahitel kondíciók 2015. január 22-től benyújtott igénylésekre, amelyekre a keretbeállítás
2015. február 1-ig megtörtént:
Termék

Kamatláb forint
alapon

Kezelési költség

Futamidő

Hitelkeret

Határozatlan
idejű

50.000 Ft2.000.000 Ft*

Mértéke az első évében
díjmentes, második évtől 2%
Premium
Bankszámlahitel

Évi
15,22%

Az éves kezelési költség
esedékességkor Ügyfél
bankszámláján terhelésre kerül.
A Bank az első éves kezelési
költséget nem számítja fel.

* Első alkalommal maximálisan igényelhető hitelkeret összege: 2.000.000 Ft.
A termék kamatváltozási mutatóját a Lakossági Forint alapú és a deviza (devizában folyósított és devizában törlesztett)
kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista 1. számú melléklet tartalmazza.
A termék kondíciói új Premium Bankszámlahitel esetén érvényesek. Minden egyéb kondíció a mindenkor hatályos Lakossági
alapú és a deviza (devizában folyósított és devizában törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre
vonatkozó Kondíciós Lista szerint érvényes.
15.3.4. Premium Bankszámlahitel kondíciók a 2015. február 1-től 2016. március 21-ig beállított hitelkeretek esetében
Termék

Kamatfelár
kedvezmény a
Fedezetlen Hitelek
Kondíciós Listában
rögzített EgyenlegPlusz
Bankszámlahitelre
irányadó kamatlfelár
mértékéhez képest

Kezelési költség

Éves jóváhagyott
hitelkeret 2%-a.
Premium
3% kamatkedvezmény
A Bank az első
Bankszámlahitel
éves kezelési
költséget nem
számítja fel.
*Első alkalommal maximálisan igényelhető hitelkeret összege: 2.000.000 Ft.

THM
Premium Gold
2.0 vagy
Premium Select
számlacsomag
igénybevétele
esetén

27,5%

Futamidő

Hitelkeret

Határozatlan idejű

50.000 Ft2.000.000 Ft*
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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 a Lakossági Fedezetlen Hitelek
Kondíciós Lista 1. számú melléklet tartalmazza.
A Bankszámlahitelre irányadó részletes feltételeket, kondíciókat a mindenkor hatályos Fedezetlen
Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.

15.3.5. Premium Bankszámlahitel kondíciók a 2016. március 23-tól 2016. október 18-ig benyújtott igénylésekre
Termék

Kamatfelár kedvezmény
a Fedezetlen Hitelek
Kondíciós Listában
rögzített Egyenleg Plusz
Bankszámlahitelre
irányadó kamatlfelár
mértékéhez képest

Kezelési költség

THM
Premium Gold
2.0 vagy
Premium Select
számlacsomag
igénybevétele
esetén

Futamidő

Hitelkeret

Éves jóváhagyott
hitelkeret 2%Premium
a.
Határozat50.000 Ft3% kamatkedvezmény
27,5%
Bankszámlahitel
A Bank az első
lan idejű
2.000.000 Ft*
éves kezelési
költséget nem
számítja fel.
*Első alkalommal maximálisan igényelhető hitelkeret összege: 2.000.000 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 a Lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista 1. számú
melléklet tartalmazza.
A Bankszámlahitelre irányadó részletes feltételeket, kondíciókat a mindenkor hatályos Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista
tartalmazza.
15.3.6. Premium Bankszámlahitel kondíciók a 2016. október 19-től 2018. június 21-ig benyújtott és 2018. június 22-től
2020. március 18-ig kiállított igénylésekre
Termék

Premium
Bankszámlahitel

Kamatfelár
kedvezmény a
Fedezetlen Hitelek
Kondíciós Listában
rögzített
Bankszámlahitelre
irányadó kamatlfelár
mértékéhez képest

3% kamatkedvezmény

Kezelési költség

Éves jóváhagyott
hitelkeret 2%-a.
A Bank az első
éves kezelési
költséget nem
számítja fel.

THM
Premium Gold
2.0 vagy
Premium Select
számlacsomag
igénybevétele
esetén

27,5%

Futamidő

Hitelkeret

Határozatlan idejű

50.000 Ft2.000.000 Ft*

*Első alkalommal maximálisan igényelhető hitelkeret összege: 2.000.000 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 a Lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista 1. számú
melléklete tartalmazza.
A Bankszámlahitelre irányadó részletes feltételeket, kondíciókat a mindenkor hatályos Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista
tartalmazza.
16. Promóció
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Betéti bankkártya kampány 40%-os Philips kuponnal

A Bank 2020. december 2. és 2020. december 31. között újonnan igényelt Mastercard Gold,
Mastercard Premium Gold és Mastercard Premium Platina bankkártyát igénylő, meglévő és
új lakossági és premium ügyfelei számára akciót hirdet. A kampányban minden olyan
bankszámlatípus részt vesz, amelyben a fenti kártyatípusok elérhetőek, így pl az Exkluzív
számla is. Az ügyfelek a számlájukhoz kapcsolódó, kondíciós lista alapján elérhető bankkártya típusokat
igényelhetik.
Az a bankkártya birtokos, aki az akció ideje alatt az akcióban részt vevő bankkártyát újonnan igényel, részt vesz
a kampányban.
•
Az akció keretében az akcióban részt vevők kártyatípusok kedvezményes 1. éves kártyadíjjal
elérhetőek. Az érintett bankkártyák kibocsátási és éves kártyadíja a számlacsomagoknál került
megjelenítésre.
•
Az akció ideje alatt az akcióban kártyát igénylő ügyfelek számára 40%-os Philips kupont bocsátunk a
rendelkezésükre, melyet az ügyfelek www.philips.hu/raiffeisen weboldalon használhatnak fel,
2021.03.31-ig. A kupon egyszeri vásárlásra jogosítja fel az ügyfeleket, a vásárlás teljes összegére
használható fel.
A Philips kupont a Bank a bankkártyai igénylést követő maximum 5 munkanapon belül juttatja el emailben, az
ügyfél banknál nyilvántartott email címére.
Az Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a kuponra:
•
Az ügyfél az akció ideje alatt igényel az akcióban elérhető bankkártya típusok valamelyikét.
•
Az ügyfél rendelkezik banknál megadott email címmel a kupon kiküldés időpontjában.
A kupon az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak
minősül.
Számlavezetési, betéti kártya,- internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció – Téli
Bankszámla akció 10.000 Ft jóváírással
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Az akció időtartama: 2020. november 2. – 2020. december 31.
A Bank az akció időtartama alatt az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámlát
(Bankszámlát) nyitó és ahhoz betéti kártya és DirektNet/myRaiffeisen mobilapplikáció szolgáltatásokat igénylő, nagykorú
új ügyfelei körében akciót hirdet.
Az akció keretében a Bank a feltételek együttes teljesítése esetén 10.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél részére. A juttatás
utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek – szükség esetén – a Bank (mint kifizető) tesz eleget, a mindenkor hatályos
adójogszabályoknak megfelelően. A jóváírásra egyösszegben, legkésőbb 2021. március 31. napjáig kerül sor az ügyfél
akció keretében nyitott Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámláján.
Az akcióban részt vevő Raiffeisen Bankszámlák: Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0, Premium Select, Kiemelt Plusz
és Kapcsolat dolgozói bankszámla.
Az új Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
5.1. 2020. november 2. 0:00 és 2020. december 12. 17:00 között sikeres online regisztrációt hajt végre a 6. pontban
részletezett online regisztrációs lépések betartásával
5.2. az akció időtartama alatt legkorábban a sikeresen beküldött online regisztrációt (6.2. pont) és a sikeres bank általi
kapcsolatfelvételt (visszahívást 6.3. pont) követő napon az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy
premium forint bankszámlát nyit,
5.3. 2021. február 26-ig teljesíti a következőket: Raiffeisen DirektNetet igényel és letölti a myRaiffeisen mobilapplikációt
és egyszer sikeresen belép az alkalmazásba
5.4. 2021. február 26-ig teljesíti a következőket: saját nevére szóló, promóció keretében nyitott bankszámlához
kapcsolódó Raiffeisen betéti kártyát igényel és a kártyával legalább 1 db sikeres kártyás vásárlást hajt végre. A Bank
a tranzakció könyvelési dátumát veszi figyelembe.
5.5. új ügyfélnek minősül, azaz 2020. május 2. után a 2020. november 1. napját követő bankszámlanyitásig nem
rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával (amennyiben csak hitelkártyával vagy
értékpapírszámlával rendelkezik az ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és részt vehet az akcióban),
5.6. 2020. december 31-én a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és az ellenőrzése alatt álló vállalkozásoknak valamint a Bank
tulajdonosának irányítása alá tartozó belföldi leányvállalatoknak továbbá Bank tulajdonosának ellenőrzése alatt
álló külföldi vállalkozásoknak és azok leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője,
5.7. 2021. február 26-án (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott lakossági forint vagy
premium bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
5.8. 2021. február 26-án a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.
Sikeres online regisztráció lépései:
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6.1.

Az akció időtartama alatt regisztrál az alábbi weboldalak valamelyikén:
•
http://szamlavezetes.raiffeisen.hu
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/bankszamlak oldalon felsorolt bankszámla
web aloldalakról (kivéve Ügyfélajánló program, SEPA tájékoztató, Csomagváltási
tájékoztató)
•
https://szamlanekem.raiffeisen.hu,
•
http://szamlamindenkinek.hu/
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelkartya és aloldalai
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/szemelyi-kolcson
•
https://szemelyikolcson.raiffeisen.hu/
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/fogyasztobarat-lakashitel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/lakashitel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/csok
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/szemelyi-kolcson-ingatlanfedezettel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/babavaro-kolcson
•
https://lakashitel.raiffeisen.hu/
•
https://lakashitel.raiffeisen.hu/babavaro/
•
https://videobank.raiffeisen.hu/?service=ppd-3-1-2
•
https://videobank.raiffeisen.hu/?service=ppd-3-1-1
•
https://videobank.raiffeisen.hu/?service=ppd-3-1-3
6.2. Hiánytalanul kitölti az ott elérhető regisztrációs, visszahívás kérés adatlapot (vezetéknév, keresztnév, születési dátum,
telefonszám, e-mail cím), elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, majd beküldi a regisztrációt.
6.3. A regisztrációt követően a Bank telefonos Ügyfélszolgálata a regisztrációt követő 3 munkanapon belül a regisztráló
Ügyféllel sikeresen felveszi a kapcsolatot, a telefonos egyeztetés során a 6.4 pontban foglalt előzetes ellenőrzés
pozitív eredménnyel végződik, majd ezt követően az Ügyfél jelzi szándékát a fiókba látogatásra vagy a telefonos
Ügyintéző segítségével bankfióki időpont foglalás történik.
6.4. Az Ügyfél 2020.11.02. és az online regisztrációs form kitöltési időpontja között a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen
tájékoztatást nem kapott lakossági vagy Premium bankszámlákról, továbbá a Telefonos Ügyfélszolgálat
tájékoztatása megelőzi a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen nyújtott első tájékoztatás időpontját.
7. A myRaiffeisen mobilapplikáció sikeres igénybevételéhez szükséges technikai elvárásokat a mindenkor aktuális
„HIRDETMÉNY a myRaiffeisen mobil applikációban elérhető szolgáltatásokról” dokumentum tartalmazza.
8. Az akció az Ügyfélajánló programmal összevonható – amennyiben az aktuálisan elérhető.
9. A Bank nem felel azért, ha az Ügyfél a regisztráció során helytelenül adja meg saját adatait és emiatt nem fizeti ki a
jóváírást. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a bank a jóváírás megtörténtéről kizárólag a bankszámla kivonaton
keresztül küld értesítést.
10. Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal jogosult jóváírásra.
III. Számlavezetési szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció - Bankszámla nyitási akció 20.000 Ft jóváírással
Az akció időtartama: 2020. szeptember 21. – 2020. október 31.
A Bank az akció időtartama alatt az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámlát
(Bankszámlát) nyitó, nagykorú új ügyfelei körében akciót hirdet.
Az akció keretében a Bank az újonnan nyitott lakossági vagy premium forint bankszámla mellé, az alábbiakban
meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén 20.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél részére. A jóváírás az Szja. törvény
hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.
A jóváírásra egyösszegben, legkésőbb 2020. november 25-ig kerül sor az ügyfél akció keretében nyitott Raiffeisen lakossági
vagy premium forint bankszámláján.
Az akcióban részt vevő Bankszámlák: Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0, Premium Select, Mindennapok 2.0, Bázis 2.0,
Alapszámla, Kapcsolat számla, Kiemelt Plusz Dolgozói, Kiemelt Dolgozói, Kiemelt Dolgozói II., Egyedi, Egyedi II., Exkluzív,
Kedvezményes, Önkormányzati, Top és Top II.
Az Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
1. az akció időtartama alatt nyit az akcióban részt vevő valamelyik új Raiffeisen lakossági vagy premium forint
bankszámlát,
2. az akcióval összefüggésben Hűségnyilatkozatot tesz az akció időtartama alatt, amelyben tudomásul veszi, hogy
Ügyfél a jóváírás teljes összegét köteles a Banknak visszatéríteni, az alábbiakban felsorolt esetekben,
3. új ügyfélnek minősül, azaz 2020. március 21. után a 2020. szeptember 20. napját követő bankszámlanyitásig nem
rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával (amannyiben csak hitelkártyával vagy
értékpapírszámlával rendelkezik az Ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és részt vehet az akcióban),
4. 2020.9.21 és 2020.10.31. közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és az ellenőrzése alatt álló vállalkozásoknak
valamint a Bank tulajdonosának irányítása alá tartozó belföldi leányvállalatoknak továbbá Bank tulajdonosának
ellenőrzése alatt álló külföldi vállalkozásoknak és azok leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője,
5. 2020. november 13-án élő (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott lakossági forint
vagy premium bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
6. 2020. november 13-án a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.
A Hűségnyilatkozat megtételével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a 20.000 Ft-os jóváírás megtörtént, a
20.000 Ft-os összeget köteles a Banknak visszatéríteni, amennyiben az akcióban nyitott lakossági forint bankszámlára
vonatkozó szerződést annak megkötésétől számított 1 éven (Hűségidőn) belül:
•
az Ügyfél felmondja, vagy
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•

a Bank az Ügyfél súlyos szerződésszegése miatt felmondja.

A 20.000 Ft Bank részére történő visszatérítése a számlazárással egyidejűleg esedékes. Egy Ügyfél
kizárólag egy alkalommal jogosult jóváírásra.

VI. Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésekhez kapcsolódó bankszámlanyitási akció (akció időtartama: 2020. augusztus
3. – 2020. szeptember 20.)
A Bank 2020. augusztus 3. és 2020. szeptember 20. között a bankfiókban kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön folyósítására és
törlesztésére szolgáló, a Személyi Kölcsön igényléssel egyidejűleg* 2020. augusztus 3. és 2020. szeptember 20. között Raiffeisen
lakossági Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0 vagy Premium Select bankszámlacsomagban forint számlát nyitó,
nagykorú Ügyfelei (Személyi Kölcsön Adósai) körében akciót hirdet.
Az akció keretében a Bank az újonnan nyitott lakossági forint bankszámla mellé, az alábbiakban meghatározott feltételek
együttes teljesítése esetén, 10.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél (Személyi Kölcsön Adósa) részére. A jóváírás az Szja. törvény
hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.
A jóváírásra egy összegben, legkésőbb 2020. december 31-ig kerül sor az Ügyfél (Személyi Kölcsön Adós) akció keretében
nyitott Raiffeisen lakossági forint bankszámláján.
Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal jogosult jóváírásra. A jóváírást a Bank az Adósnak az akció keretében nyitott
bankszámláján teljesíti.
Az Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
1. az Akció időtartama alatt bankfiókban Személyi Kölcsönt igényel Adósként, amely kölcsönnek nem célja a Raiffeisen
Banknál fennálló hitel/kölcsöntartozás kiváltása,
2. az Akció időtartama alatt új Raiffeisen lakossági bankszámlát nyit Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0 vagy Premium
Select bankszámlacsomagban,
3. új ügyfélnek minősül, azaz a 2020. július 31. napján nem rendelkezett Raiffeisen lakossági bankszámlával (kivétel
Hitelkártya),
4. teljesíti a Kondíciós Listában meghirdetett, az igénylelt számlacsomagra vonatkozó számlavezetési díjmentesség
feltételét/feltételeit a számlanyitás hónapját követő 2. hónapra vonatkozóan
5. 2020. december 18-én a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és az ellenőrzése alatt álló vállalkozásoknak valamint a Bank
tulajdonosának irányítása alá tartozó belföldi leányvállalatoknak továbbá Bank tulajdonosának ellenőrzése alatt álló külföldi
vállalkozásoknak és azok leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője,
6. az Akció időtartama alatt kiállított Raiffeisen Személyi Kölcsön létrejött és 2020. december 18-án az Ügyfélnek a Raiffeisen
Személyi Kölcsönből eredően tőketartozása áll fenn (nem került teljes előtörlesztésre),
7. 2020. december 18-án élő (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott lakossági forint
bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
8. 2020. december 18-án a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.
*Egyidejű bankszámlanyitásnak minősül, ha a bankszámla az Személyi Kölcsön igénylést maximum 10 nappal megelőzően
került megnyitásra, mert az igénylést az Ügyfél csak később tudta beadni pl. igényléshez szükséges dokumentáció hiánya
miatt.
Számlavezetési, betéti kártya,- internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció – Nyári
Bankszámla akció 10.000 Ft jóváírással
11. Az akció időtartama: 2020. június 2. – 2020. július 31.
12. A Bank az akció időtartama alatt az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámlát
(Bankszámlát) nyitó és ahhoz betéti kártya és DirektNet/myRaiffeisen mobilapplikáció szolgáltatásokat igénylő, nagykorú
új ügyfelei körében akciót hirdet.
13. Az akció keretében a Bank a feltételek együttes teljesítése esetén 10.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél részére. A juttatás
utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek – szükség esetén – a Bank (mint kifizető) tesz eleget, a mindenkor hatályos
adójogszabályoknak megfelelően. A jóváírásra egyösszegben, legkésőbb 2020. október 30. napjáig kerül sor az ügyfél
akció keretében nyitott Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámláján.
14. Az akcióban részt vevő Raiffeisen Bankszámlák: Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0, Premium Select, Kiemelt Plusz
és Kapcsolat dolgozói bankszámla.
15. Az új Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
15.1. 2020. június 2. 0:00 és 2020. július 17. 17:00 között sikeres online regisztrációt hajt végre a 6. pontban részletezett
online regisztrációs lépések betartásával
15.2. az akció időtartama alatt legkorábban a sikeresen beküldött online regisztrációt (6.2. pont) és a sikeres bank általi
kapcsolatfelvételt (visszahívást 6.3. pont) követő napon az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy
premium forint bankszámlát nyit,
15.3. 2020. szeptember 30-ig teljesíti a következőket: Raiffeisen DirektNetet igényel és letölti a myRaiffeisen
mobilapplikációt és egyszer sikeresen belép az alkalmazásba
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15.4. 2020. szeptember 30-ig teljesíti a következőket: saját nevére szóló, promóció keretében nyitott
bankszámlához kapcsolódó Raiffeisen betéti kártyát igényel és a kártyával legalább 1 db
sikeres kártyás vásárlást hajt végre. A Bank a tranzakció könyvelési dátumát veszi figyelembe.
15.5. új ügyfélnek minősül, azaz 2019. december 2. után a 2020. június 1. napját követő
bankszámlanyitásig nem rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával
(amennyiben csak hitelkártyával vagy értékpapírszámlával rendelkezik az ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és részt
vehet az akcióban),
15.6. 2020. június 2. és 2020. július 31. közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és az ellenőrzése alatt álló
vállalkozásoknak valamint a Bank tulajdonosának irányítása alá tartozó belföldi leányvállalatoknak továbbá Bank
tulajdonosának ellenőrzése alatt álló külföldi vállalkozásoknak és azok leányvállalatainak nem munkavállalója,
vezető tisztségviselője,
15.7. 2020. szeptember 30-án (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott lakossági forint vagy
premium bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
15.8. 2020. szeptember 30-án a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.
16. Sikeres online regisztráció lépései:
16.1. Az akció időtartama alatt regisztrál az alábbi weboldalak valamelyikén:
•
http://szamlavezetes.raiffeisen.hu
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/bankszamlak oldalon felsorolt bankszámla web aloldalakról
(kivéve Ügyfélajánló program, SEPA tájékoztató, Csomagváltási tájékoztató)
•
https://szamlanekem.raiffeisen.hu,
•
http://szamlamindenkinek.hu/
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelkartya és aloldalai
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/szemelyi-kolcson
•
https://szemelyikolcson.raiffeisen.hu/
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/fogyasztobarat-lakashitel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/lakashitel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/csok
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/szemelyi-kolcson-ingatlanfedezettel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/babavaro-kolcson
•
https://lakashitel.raiffeisen.hu/

17.

18.

19.
20.

16.2. Hiánytalanul kitölti az ott elérhető regisztrációs, visszahívás kérés adatlapot (vezetéknév, keresztnév, születési dátum,
telefonszám, e-mail cím), elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, majd beküldi a regisztrációt.
16.3. A regisztrációt követően a Bank telefonos Ügyfélszolgálata a regisztrációt követő 3 munkanapon belül a regisztráló
Ügyféllel sikeresen felveszi a kapcsolatot, a telefonos egyeztetés során a 6.4 pontban foglalt előzetes ellenőrzés
pozitív eredménnyel végződik, majd ezt követően az Ügyfél jelzi szándékát a fiókba látogatásra vagy a telefonos
Ügyintéző segítségével bankfióki időpont foglalás történik.
16.4. Az Ügyfél 2020.06.02. és az online regisztrációs form kitöltési időpontja között a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen
tájékoztatást nem kapott lakossági vagy Premium bankszámlákról, továbbá a Telefonos Ügyfélszolgálat
tájékoztatása megelőzi a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen nyújtott első tájékoztatás időpontját.
A myRaiffeisen mobilapplikáció sikeres igénybevételéhez a mindenkor aktuális „HIRDETMÉNY a myRaiffeisen mobil
applikációban elérhető szolgáltatásokról” dokumentumban szereplő technikai elvárásokon túl, ügyfél
telefonkészülékének a következő országokban vásároltnak/regisztráltnak szükséges lennie: Magyarország, Ausztria,
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Csehország, Franciaország, Egyesült Királyság, Horvátország,
Írország, Olaszország, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Oroszország, Szlovénia,
Szlovákia, Ukrajna, Amerikai Egyesült Államok.
Az akció az Ügyfélajánló programmal összevonható – amennyiben az aktuálisan elérhető. Amennyiben Ügyfél a
Számlavezetési, betéti kártya,- internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció – Bankszámla
akció 10.000 Ft jóváírással akció keretében jóváírásra jogosulttá válik, úgy ebből a promócióból kizárásra kerül, mivel a
két ajánlat nem összevonható.
A Bank nem felel azért, ha az Ügyfél a regisztráció során helytelenül adja meg saját adatait és emiatt nem fizeti ki a
jóváírást. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a bank a jóváírás megtörténtéről kizárólag a bankszámla kivonaton
keresztül küld értesítést.
Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal jogosult jóváírásra.

Számlavezetési, betéti kártya,- internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció – Bankszámla
akció 10.000 Ft jóváírással
A Bank a veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbi, promócióban résztvevő ügyfelek számára kedvezően módosítja a
promóciót 2020. június 2-án.
Azok az ügyfelek, akik a promóció keretein belül sikeres online regisztrációt (5.1 szerint) hajtottak végre és 2020. március 29-ig
nem nyitottak bankszámlát a Raiffeisen Bankban, ezt meghosszabbított határidőig, 2020. július 31-ig megtehetik, és az alábbi
feltételek együttes teljesítése esetén, a Bank 2020. október 30-ig 10.000 Ft jóváírást nyújt részükre.
A módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerülnek jelölésre.
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1.

Az akció időtartama: 2020. február 17. – 2020. március 29., a Raiffeisen Bankszámlát 2020. március
29-ig nem nyitó ügyfelek esetében meghosszabbítva 2020. július 31-ig.
2. A Bank az akció időtartama alatt az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy
premium forint bankszámlát (Bankszámlát) nyitó és ahhoz betéti kártya és DirektNet/myRaiffeisen
mobilapplikáció szolgáltatásokat igénylő, nagykorú új ügyfelei körében akciót hirdet.
3. Az akció keretében a Bank a feltételek együttes teljesítése esetén 10.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél részére. A jóváírás az
Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül. A jóváírásra azon
Ügyfelek esetében, akik 2020. március 29-ig nyitottak Bankszámlát egyösszegben, legkésőbb 2020. június 30. napjáig, azon
Ügyfelek esetében, akik 2020. július 31-ig nyitottak bankszámlát egyösszegben, legkésőbb 2020. október 30-ig kerül sor az
ügyfél akció keretében nyitott Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámláján.
4. Az akcióban részt vevő Raiffeisen Bankszámlák: Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0, Premium Select, Kiemelt Plusz
Dolgozói bankszámla.
5. Az új Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
5.1. 2020. február 17. 0:00 és 2020. március 25. 17:00 között sikeres online regisztrációt hajt végre a 6. pontban részletezett
online regisztrációs lépések betartásával
5.2. az akció időtartama alatt legkorábban a sikeresen beküldött online regisztrációt (6.2. pont) és a sikeres bank általi
kapcsolatfelvételt (visszahívást 6.3. pont) követő napon az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy
premium forint bankszámlát nyit,
5.3. 2020. május 29-ig (az az Ügyfél, aki 2020. március 29-ig nyitott Bankszámlát), 2020. szeptember 30-ig (az az Ügyfél, aki
2020. július 31-ig nyitott Bankszámlát) teljesíti a következőket: Raiffeisen DirektNetet igényel és letölti a myRaiffeisen
mobilapplikációt és egyszer sikeresen belép az alkalmazásba
5.4. 2020. május 29-ig (az az Ügyfél, aki 2020. március 29-ig nyitott Bankszámlát), 2020. szeptember 30-ig (az az Ügyfél, aki
2020. július 31-ig nyitott Bankszámlát) teljesíti a következőket: saját nevére szóló, promóció keretében nyitott
bankszámlához kapcsolódó Raiffeisen betéti kártyát igényel és a kártyával legalább 1 db sikeres kártyás vásárlást
hajt végre. A Bank a tranzakció könyvelési dátumát veszi figyelembe.
5.5. új ügyfélnek minősül, azaz 2019. november 17. után a 2020. február 16. napját követő bankszámlanyitásig nem
rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával (amennyiben csak hitelkártyával vagy
értékpapírszámlával rendelkezik az ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és részt vehet az akcióban),
5.6. 2020. február 17. és 2020. március 29. közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és az ellenőrzése alatt álló
vállalkozásoknak valamint a Bank tulajdonosának irányítása alá tartozó belföldi leányvállalatoknak továbbá Bank
tulajdonosának ellenőrzése alatt álló külföldi vállalkozásoknak és azok leányvállalatainak nem munkavállalója,
vezető tisztségviselője,
5.7. 2020. május 29-én (az az Ügyfél, aki 2020. március 29-ig nyitott Bankszámlát), 2020. szeptember 30-án (az az Ügyfél,
aki 2020. július 31-ig nyitott Bankszámlát) (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott
lakossági forint vagy premium bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
5.8. 2020. május 29-én (az az Ügyfél, aki 2020. március 29-ig nyitott Bankszámlát), 2020. szeptember 30-án (az az Ügyfél,
aki 2020. július 31-ig nyitott Bankszámlát) a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.
6.

7.

Sikeres online regisztráció lépései:
6.1. Az eredeti akció időtartama alatt regisztrál az alábbi weboldalak valamelyikén:
•
http://szamlavezetes.raiffeisen.hu
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/bankszamlak oldalon felsorolt bankszámla web aloldalakról
(kivéve Ügyfélajánló program, SEPA tájékoztató, Csomagváltási tájékoztató)
•
https://szamlanekem.raiffeisen.hu,
•
http://szamlamindenkinek.hu/
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelkartya és aloldalai
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/szemelyi-kolcson
•
https://szemelyikolcson.raiffeisen.hu/
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/fogyasztobarat-lakashitel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/lakashitel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/csok
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/szemelyi-kolcson-ingatlanfedezettel
•
https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/babavaro-kolcson
•
https://lakashitel.raiffeisen.hu/
6.2. Hiánytalanul kitölti az ott elérhető regisztrációs, visszahívás kérés adatlapot (vezetéknév, keresztnév, születési dátum,
telefonszám, e-mail cím), elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, majd beküldi a regisztrációt.
6.3. A regisztrációt követően a Bank telefonos Ügyfélszolgálata a regisztrációt követő 3 munkanapon belül a regisztráló
Ügyféllel sikeresen felveszi a kapcsolatot, a telefonos egyeztetés során a 6.4 pontban foglalt előzetes ellenőrzés
pozitív eredménnyel végződik, majd ezt követően az Ügyfél jelzi szándékát a fiókba látogatásra vagya telefonos
Ügyintéző segítségével bankfióki időpont foglalás történik. A promóció meghosszabbítása alatt ez a pont nem kerül
alkalmazásra.
6.4. Az Ügyfél 2020.02.17. és az online regisztrációs form kitöltési időpontja között a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen
tájékoztatást nem kapott lakossági vagy Premium bankszámlákról, továbbá a Telefonos Ügyfélszolgálat
tájékoztatása megelőzi a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen nyújtott első tájékoztatás időpontját.
A myRaiffeisen mobilapplikáció sikeres igénybevételéhez a mindenkor aktuális „HIRDETMÉNY a myRaiffeisen mobil
applikációban elérhető szolgáltatásokról” dokumentumban szereplő technikai elvárásokon túl, ügyfél
telefonkészülékének a következő országokban vásároltnak/regisztráltnak szükséges lennie: Magyarország, Ausztria,
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Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Csehország, Franciaország, Egyesült
Királyság, Horvátország, Írország, Olaszország, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia,
Lengyelország, Románia, Szerbia, Oroszország, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna, Amerikai Egyesült
Államok.
8.
Az akció az Ügyfélajánló programmal összevonható – amennyiben az aktuálisan elérhető.
Amennyiben Ügyfél az V. Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylésekhez kapcsolódó bankszámlanyitási akcióban jóváírásra
jogosulttá válik, úgy ebből a promócióból kizárásra kerül, mivel a két ajánlat nem összevonható.
9.
A Bank nem felel azért, ha az Ügyfél a regisztráció során helytelenül adja meg saját adatait és emiatt nem fizeti ki a
jóváírást. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a bank a jóváírás megtörténtéről kizárólag a bankszámla kivonaton
keresztül küld értesítést.
10. Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal jogosult jóváírásra.

Számlavezetési szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció - Bankszámla nyitási akció 20.000 Ft jóváírással II.
Az akció időtartama: 2020. január 8. – 2020. február 7.
A Bank az akció időtartama alatt az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámlát
(Bankszámlát) nyitó, nagykorú új ügyfelei körében akciót hirdet.
Az akció keretében a Bank az újonnan nyitott lakossági vagy premium forint bankszámla mellé, az alábbiakban
meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén 20.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél részére. A jóváírás az Szja. törvény
hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.
A jóváírásra egyösszegben, legkésőbb 2020. március 14-ig kerül sor az ügyfél akció keretében nyitott Raiffeisen lakossági vagy
premium forint bankszámláján.
Az akcióban részt vevő Bankszámlák: Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0, Premium Select, Mindennapok 2.0, Bázis 2.0,
Alapszámla, Kiemelt Plusz Dolgozói, Kiemelt Dolgozói, Kiemelt Dolgozói II., Egyedi, Egyedi II., Exkluzív, Kedvezményes,
Önkormányzati, Top és Top II.
Az Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
1. az akció időtartama alatt nyit az akcióban részt vevő valamelyik új Raiffeisen lakossági vagy premium forint
bankszámlát,
2. az akcióval összefüggésben Hűségnyilatkozatot tesz az akció időtartama alatt, amelyben tudomásul veszi, hogy
Ügyfél a jóváírás teljes összegét köteles a Banknak visszatéríteni, az alábbiakban felsorolt esetekben,
3. új ügyfélnek minősül, azaz 2019. július 8. után a 2020. január 7. napját követő bankszámlanyitásig nem rendelkezett
Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával (amennyiben csak hitelkártyával vagy értékpapírszámlával
rendelkezik az Ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és részt vehet az akcióban),
4. 2020.01.08 és 2020.02.07 közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és az ellenőrzése alatt álló vállalkozásoknak
valamint a Bank tulajdonosának irányítása alá tartozó belföldi leányvállalatoknak továbbá Bank tulajdonosának
ellenőrzése alatt álló külföldi vállalkozásoknak és azok leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője,
5. 2020. február 21-én élő (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott lakossági forint vagy
premium bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
6. 2020. február 21-én a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.
A Hűségnyilatkozat megtételével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a 20.000 Ft-os jóváírás megtörtént, a
20.000 Ft-os összeget köteles a Banknak visszatéríteni, amennyiben az akcióban nyitott lakossági forint bankszámlára
vonatkozó szerződést annak megkötésétől számított 1 éven (Hűségidőn) belül:
•
az Ügyfél felmondja, vagy
•
a Bank az Ügyfél súlyos szerződésszegése miatt felmondja.
A 20.000 Ft Bank részére történő visszatérítése a számlazárással egyidejűleg esedékes. Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal
jogosult jóváírásra.

Számlavezetési szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció - Bankszámla nyitási akció 20.000 Ft jóváírással
Az akció időtartama: 2019. október 1. – 2019. november 13.
A Bank az akció időtartama alatt az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámlát
(Bankszámlát) nyitó, nagykorú új ügyfelei körében akciót hirdet.
Az akció keretében a Bank az újonnan nyitott lakossági vagy premium forint bankszámla mellé, az alábbiakban
meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén 20.000 Ft jóváírást nyújt az Ügyfél részére. A jóváírás az Szja. törvény
hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.
A jóváírásra egyösszegben, legkésőbb 2019. december 20-ig kerül sor az ügyfél akció keretében nyitott Raiffeisen lakossági
vagy premium forint bankszámláján.
Az akcióban részt vevő Bankszámlák: Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0, Premium Select, Mindennapok 2.0, Bázis 2.0,
Alapszámla, Kiemelt Plusz Dolgozói, Kiemelt Dolgozói, Kiemelt Dolgozói II., Egyedi, Egyedi II., Exkluzív, Kedvezményes,
Önkormányzati, Top és Top II.
Az Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

az akció időtartama alatt nyit az akcióban részt vevő valamelyik új Raiffeisen lakossági vagy
preimum forint bankszámlát,
az akcióval összefüggésben Hűségnyilatkozatot tesz az akció időtartama alatt, amelyben
tudomásul veszi, hogy Ügyfél a jóváírás teljes összegét köteles a Banknak visszatéríteni, az
alábbiakban felsorolt esetekben,
új ügyfélnek minősül, azaz 2019. április 1. után a 2019 szeptember 30. napját követő bankszámlanyitásig nem
rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával (amannyiben csak hitelkártyával vagy
értékpapírszámlával rendelkezik az Ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és részt vehet az akcióban),
2019.10.01 és 2019.11.29 közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és az ellenőrzése alatt álló vállalkozásoknak
valamint a Bank tulajdonosának irányítása alá tartozó belföldi leányvállalatoknak továbbá Bank tulajdonosának
ellenőrzése alatt álló külföldi vállalkozásoknak és azok leányvállalatainak nem munkavállalója, vezető tisztségviselője,
2019. november 29-én élő (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott lakossági forint
vagy premium bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
2019. november 29-én a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.

A Hűségnyilatkozat megtételével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a 20.000 Ft-os jóváírás megtörtént, a
20.000 Ft-os összeget köteles a Banknak visszatéríteni, amennyiben az akcióban nyitott lakossági forint bankszámlára
vonatkozó szerződést annak megkötésétől számított 1 éven (Hűségidőn) belül:
•
az Ügyfél felmondja, vagy
•
a Bank az Ügyfél súlyos szerződésszegése miatt felmondja.
A 20.000 Ft Bank részére történő visszatérítése a számlazárással egyidejűleg esedékes. Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal
jogosult jóváírásra.
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