Könyvelői
Hitelkártyák
Ajánlatcsomag
T elefonos ügyfélszolgálat – Raiffeisen Direkt
Ügyintézés a nap 24 órájában, sorban állás nélkül.
I nternet bank – Raiffeisen DirektNet
Online ügyintézés kedvező díjakon.
Raiffeisen Expressz szoftver
 zámítógépére telepített ügyfélprogram, mellyel biztonsáS
gos elektronikus kapcsolatot létesíthet bankunkkal. Irodájában ülve kényelmesen adhat megbízásokat bankunknak.
A fizetésiszámla szerződéses feltételeit a Kis és Középvállalati
Fizetési számla-szerződés Általános Szerződési Feltételek, a
fizetésiszámlára vonatkozó egyedi szerződés, és a Vállalati
Kondíciós Lista tartalmazza. A Könyvelői Számlacsomag kondícióiról és egyéb részleteiről bővebb információ található a
www.raiffeisen.hu weboldalon, illetve a Raiffeisen bankfiókokban
elhelyezett Vállalati Kondíciós Listában.
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Az Országos Betétbiztosítási Alap által
biztosított megtakarítási forma.

Bankfiókjainkban tanácsadója készséggel áll rendelkezésre.

Könyvelői
Ajánlatcsomag

Ingyenes
számlavezetés
exkluzív szolgáltatásokkal!

Könyvelői
Ajánlatcsomag
Könyvelő, könyvvizsgáló vagy adótanácsadó vállalkozása van? A Raiffeisen Bank az ingyenes számlavezetés
mellett exkluzív szolgáltatásokkal és kedvezményekkel
járul hozzá vállalkozása sikereihez.

2. Ö
 n is csatlakozhat a Raiffeisen
Üzlettárs Klubhoz, amely az alábbi
exkluzív szolgáltatásokat nyújtja:
Gondolatok, ötletek, tippek: Szakértőinktől a vállalkozása számára hasznos és aktuális
információkhoz juthat kellemes környezetben, szórakoztató formában.

 IÉRT ÉRDEMES A RAIFFEISEN KÖNYVELŐI
M
AJÁNLATCSOMAGOT VÁLASZTANIA?

 zleti kapcsolatépítés: Új üzleti kapcsolatokat alaÜ
kíthat ki a Raiffeisen Bank ügyfeleivel és partnereivel.

1. A
 számlacsomagot kifejezetten könyvelők, illetve számviteli szolgáltatók számára alakítottuk ki. Azoknak, akinek fontos, hogy banki költségeit alacsony szinten tartsák,
és emellett olyan megoldást keresnek, amivel egyszerűen,
kényelmesen intézhetik vállalkozásuk pénzügyeit.
•	Mindössze havonta 3 tranzakciót kell indítania, és
korlátlan ideig ingyen vezetjük vállalkozói számláját.
•	A z első évben díjmentesen biztosítjuk a VISA Business
bankkártyát.
•	A számlacsomag tartalmazza a Mobil Banking (sms
értesítés) igénylési és átalánydíját, mely szolgáltatással
állandó kontroll alatt tudja tartani vállalati számláját.
•	Korlátlan számban ingyenes a forint befizetés a forintszámlára.
Az ingyenes számlavezetés feltétele mindössze annyi, hogy
havonta legalább 3 átutalási tranzakció teljesüljön az alábbiak
közül:

 írességek testközelből: Ismert sportolók, művéH
szek, speciális szakterületek kiemelkedő képviselői
személyesen osztják meg az üzleti életben is hasznosítható tapasztalataikat.



Partnerkedvezmények: Ingyenes szolgáltatások
és kedvezmények, folyamatosan bővülő partneri kör.
3. K
 edvezményes, egyedi árazású könyvelői felelősségbiztosítást köthet az ajánlatcsomag részeként, amellyel a
tevékenysége során ügyfeleinek okozott károkat fedezheti.
4. K
 özvetlen személyes kapcsolattartással támogatjuk
vállalkozása pénzügyeinek intézésében.

 INDENNAPI PÉNZÜGYEIT KÉNYELMESEN
M
INTÉZHETI ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINK
SEGÍTSÉGÉVEL
Mobil Alkalmazás
 kostelefonján is elérheti a leggyakoribb internet banki
O
funkciókat.

• eseti bankon belüli forint, vagy deviza átutalás,
• eseti bankon kívüli forint, vagy deviza átutalás,
• állandó átutalás,
• csoportos beszedési megbízás.
EBKM: 0,10%

sms

 obil Banking
M
A zonnal sms üzenetet kap mobiltelefonjára, ha bankkártyájával vásárol, pénzt vesz fel, vagy bankszámláján
terhelés, jóváírás történik.


