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Válassza a Raiffeisen Premium Select Számlacsomagot, ha kiemelten
fontos Önnek a kényelem, a megkülönböztetett figyelem, és az
igényeihez, életsílusához illeszkedő kiszolgálás.

A Premium Select Számla- és szolgáltatáscsomag összefoglalása

A Premium Select Szolgáltatáscsomag elemei három fő pillérre épülnek:

Forint készpénzfelvétel Raiffeisen
automatából
Készpénzfelvétel havonta, első
alkalommal, külföldi ATM-ből
Forint átutalás Raiffeisen Direkten
és DirektNeten keresztül
Csoportos beszedési megbízások
teljesítése
Raiffeisen bankkártyával történő
vásárlás
Onecard Gold Hitelkártya
az első évben
Premium Start OKOSkártya
az első évben
OKOSkártyához köthető utazási
biztosítás az első évben

Kedvező díjak a mindennapi pénzügyekben
● Díjmentes számlavezetés1
● Díjmentes és korlátlan online és call centeren keresztüli forint utalás
● Díjmentes és korlátlan saját belföldi ATM használat
● Díjmentes csoportos beszedési megbízások
●	Díjmentes Premium Start OKOSkártya az első évben, a második
évtől használattól függően díjmentesen2
● Díjmentes kártyás vásárlás
Életstílushoz kötődő új díjkedvezmények és kényelmi szolgáltatások
● Havonta 1 db külföldi ATM készpénz felvétel díjmentesen3
●	OneCard Gold Hitelkártya 5-3-1%-os vásárlási kedvezménnyel
és teljeskörű utasbiztosítással az első évben éves díjmentesen,
a második évtől használattól függően éves díjmentesen4
	

Befektetői kedvezmények
●	Bővített befektetési alap kínálat a következő alapkezelők termékeivel:
Aberdeen, Aegon, Fidelity, Franklin Templeton, OTP
●	50% kedvezmény a mindenkori értékpapírszámla vezetési díj
maximum összegéből
●	Rögzített vonalas befektetési tranzakciós lehetőség kiemelt
központjainkban5
● Befektetői rendezvények

A Premium Select Számlacsomag díjmentességének feltétele a következők
közül legalább az egyik teljesítése1:
●	legalább 30 millió forint összegű megtakarítás, vagy
●	havonta legalább 1 millió Ft érkezik a számlájára, legfeljebb három
részletben
Reméljük, hogy új csomagunk elnyerte tetszését és mielőbb Premium
Select ügyfeleink körében üdvözölhetjük.

Raiffeisen Premium Banking
– Különbség jó és kiváló között
1

	Számlavezetési díj a Premium Select Számlacsomagra vonatkozó feltételek nem teljesítése
esetén: 14 985 Ft/hó
	A díjmentességet a Bank az első évben biztosítja. A második évtől 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 bankszámlához/hitelkártya-számlához
tartozó fő-és társkártyákkal. Egyéb esetben a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-és Hitelkártya
Kondíciós Listában a dombornyomott Start OKOSkártyára megállapított éves díj kerül
terhelésre. A kedvezmény utólagos jóváírással kerül érvényesítésre.
3
	Adott hónapban az első alkalommal külföldön végrehajtott ATM készpénzfelvétel díja
visszatérítésre kerül ügyfél bankszámláján, legkésőbb a díj könyvelését követő hónap utolsó
munkanapjáig.
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Számlavezetési díj

Értékpapírszámlavezetési díj

0 Ft/hó1
0 Ft és korlátlan
0 Ft3
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft2
0 Ft
50% kedvezmény a Premium
Banking kondíciós listában
meghatározott értékpapírszámla
vezetési díj maximum összegéből

Bővített befektetési alap választék
Premium Select bankárral rögzített vonalon történő
befektetési tranzakciók5
A Premium Banking szolgáltatás igénybevételének részletes feltételei, a
Raiffeisen Premium Select Számlacsomag kondíciói elérhetőek a hatályos
Premium Banking Kondíciós Listában, a www.raiffeisen.hu internetes
oldalon vagy bankfiókjainkban.
EBKM Premium Select Számlacsomag esetén: 0,01%
THM érték OneCard Gold Hitelkártya esetén a 2015.07.22-től hatályos
Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista alapján, a
minimálisan igényelhető 700 000 Ft-os hitelkeretre számolva: 40,0%
A OneCard Gold Hitelkártya részletes kondícióit és a pénzvisszatérítés
feltételeit megtalálja a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya
Kondíciós Listában, illetve www.onecard.hu és a www.raiffeisen.hu
oldalon.
4

	A OneCard Gold Hitelkártya az első évben éves díjmentes. A második évtől 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-szám
lához tartozó fő- és társkártyákkal. A kártya éves díja esedékességkor Ügyfél hitelkártyaszámláján terhelésre kerül. A díjmentességet a Bank az éves díj utólagos jóváírásával
biztosítja legkésőbb az esedékességet követő hónap 5. banki munkanapjáig. A OneCard
Gold Hitelkártya havi zárási díjára a kedvezmény nem vonatkozik.
5
	A Bank kizárólag a kijelölt bankfiókokban biztosítja a Premium Select szolgáltatások teljes
körét. A kijelölt bankfiókok listája elérhető a www.raiffeisen.hu/premium oldalon.

