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Azoknak az export/import tevékenységet végző, vagy termelő,
kereskedelmi ágazatban működő vállalkozásoknak ajánljuk, akik
jelentős forint forgalmat és/vagy jelentős devizaforgalmat bonyolítanak, és akiknek fontos vállalkozásuk költségeinek optimalizálása, banki költségeik alacsony szinten tartása.

Vállalkozói
Aktív Számlák
 Kényelmesen intézheti mindennapi pénzügyeit
elektronikus szolgáltatásaink segítségével
Mobil Alkalmazás
Okostelefonján is elérheti a leggyakoribb internet banki funkciókat.
Mobil Banking

Azért érdemes a Vállalkozói Aktív Számla 4
csomagot választania, mert

sms Azonnal sms üzenetet kap mobiltelefonjára, ha bankkártyájával vásárol,
pénzt vesz fel, vagy bankszámláján terhelés, jóváírás történik.

• ingyenessé teheti a számlavezetését anélkül, hogy pénzügyi szokásain
változtatnia kellene,
• a bankon kívüli átutalások díja az internet bankon keresztül kedvezőbb,
mintha bankfiókban intézné,
• korlátlan számban ingyenes a forint befizetés a forintszámlára,
• az első évben díjmentes 1 db VISA Business bankkártya a számlájához,
• kedvezményesen vehet fel készpénzt havonta 3 alkalommal bármelyik
hazai bankautomatából,
• díjmentesen biztosítjuk a banki terminált (Raiffeisen Expressz szoftver),
amellyel irodájában ülve egyszerűen, kényelmesen és biztonságosan
intézheti pénzügyeit,
• a csomag tartalmazza a Mobil Banking (sms) igénylési és általánydíját,
mely szolgáltatással állandó kontroll alatt tudja tartani a vállalati számláját,
• alacsony havidíj mellett további számlát nyithat a következő kiemelt devizákban: EUR, USD, CHF, GBP,
• jelentős kedvezménnyel intézheti deviza átutalásait, különösen a SEPA
átutalásokat (egységes euró övezetben történő EUR utalás),
• közvetlen, személyes kapcsolattartással támogatjuk vállalkozása
pénzügyeinek intézésében.

Telefonos ügyfélszolgálat – Raiffeisen Direkt
Ügyintézés a nap 24 órájában, sorban állás nélkül.
Internet bank – Raiffeisen DirektNet
Online ügyintézés kedvező díjakon.
Raiffeisen Electra banki rendszer
Internetbankon elérhető, vagy számítógépére telepített ügyfélprogram,
amellyel egyszerűen, kényelmesen és biztonságosan intézheti pénzügyeit. Hitelesített elektronikus kivonataihoz is hozzáférhet saját irodájából,
vagy internetbankon keresztül bárhonnan.
A bankszámla az Országos Betétbiztosítási Alap
által biztosított.

EBKM: 0,01%
A tájékoztatás nem teljes körű. A számlacsomagok kondícióiról és egyéb
részleteiről bővebb információ található a www.raiffeisen.hu/aktivszamlak
oldalon, illetve a bankfiókokban elhelyezett Vállalati Kondíciós Listában.

Teljes körű támogatást nyújtunk a számlanyitáshoz!
1. lépés: Vállalkozása méretének, üzletmenetének megfelelő számlacsomagot ajánljuk.
2. lépés: Elintézzük Ön helyett a cégkivonat beszerzését.
3. lépés: Segítünk tájékoztatni üzleti partnereit megváltozott számlaszámáról.
4. lépés: Értesítjük a hatóságokat.
5. lépés: Korábbi számláját Önnek kell bezárnia, referenseink készséggel segítenek a teendők ismertetésében.
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 számlanyitás EGYSZERŰEN, DÍJMENTESEN

Bankfiókunkban az Ön tanácsadója készséggel áll
rendelkezésére.
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Aktív Számlák

Ingyenes
számlavezetés
korlátlan ideig

Vállalkozói
Aktív Számlák
• a csomag tartalmazza a Mobil Banking Light (sms) igénylési és általánydíját,
így automatikus sms üzenetet kap a napi nyitó számlaegyenlegéről, valamint a sikeres belföldi kártyahasználatról,
• közvetlen, személyes kapcsolattartással támogatjuk vállalkozása pénzügyeinek intézésében.

A Raiffeisen Bank megbecsüli vállalkozói ügyfeleit, és ez számukra
konkrét előnyökkel jár. A Vállalkozói Aktív Számlával csökkentheti
banki költségeit, mert vállalkozása mindennapi üzletmenetéhez kapcsolódó kiemelten fontos díjakat ingyenessé tettük.

 MIÉRT ÉRDEMES A RAIFFEISENT VÁLASZTANIA?

• Szakértő személyes tanácsadójával egyszerűen intézheti a pénzügyeit.
• Teljes körű támogatást nyújtunk a számlanyitáshoz.
• Már havi 3 eseti, állandó utalás, vagy csoportos megbízás esetén korlátlan
ideig díjmentesen vezetjük számláját.
• Díjmentesen biztosítjuk a Raiffeisen Electra banki rendszert, amellyel
egyszerűen, kényelmesen és biztonságosan intézheti pénzügyeit. Hitelesített elektronikus kivonataihoz is hozzáférhet saját irodájából, vagy
internetbankon keresztül bárhonnan.

 Vállalkozói Aktív Számla 3

Olyan vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek jelentős forint forgalmat
és/vagy kisebb devizaforgalmat bonyolítanak.

Azért érdemes a Vállalkozói Aktív Számla 3
csomagot választania, mert

• ingyenessé teheti a számlavezetését anélkül, hogy pénzügyi szokásain
változtatnia kellene,
• korlátlan számban ingyenes a forint befizetés a forintszámlára,

 Vállalkozói Aktív Számla 1

Ideális alacsony forint forgalmat bonyolító vállalkozásoknak, egyéni
vállalkozóknak, akiknek havi bejövő bankszámla forgalma jellemzően 1,5 millió forintnál kevesebb.

Azért érdemes a Vállalkozói Aktív Számla 1
csomagot választania, mert

• ingyenessé teheti a számlavezetését anélkül, hogy pénzügyi szokásain
változtatnia kellene,
• korlátlan számban ingyenes a forint befizetés a forintszámlára,
• az első évben díjmentes 1 db Maestro bankkártya a számlájához,
• alacsony havidíj mellett további számlát nyithat a következő kiemelt devizákban: EUR, USD, CHF, GBP,
• a csomag tartalmazza a Mobil Banking Light (sms) igénylési és általánydíját,
így automatikus sms üzenetet kap a napi nyitó számlaegyenlegéről, valamint a sikeres belföldi kártyahasználatról,
• közvetlen, személyes kapcsolattartással támogatjuk vállalkozása pénzügyeinek intézésében.

Aktív Számla 2

Aktív Számla 3

Aktív Számla 4

Havonta legalább 3 átutalási
tranzakció1 indítása esetén:
0 Ft/hó/számla

Bejövő forgalom2 adott naptári
hónapban eléri
a 1,5 millió Ft összeget:
0 Ft/hó/számla

Bejövő forgalom2 adott naptári
hónapban eléri
az 5 millió Ft összeget:
0 Ft/hó/számla

Bejövő forgalom2 adott naptári
hónapban eléri a 10 millió Ft
összeget vagy az átlagos havi
számlaegyenleg3 eléri
az 5 millió Ft összeget:
0 Ft/hó/számla

A feltételek nem teljesülése esetén

992 Ft/hó

1 905 Ft/hó

4 914 Ft/hó

8 926 Ft/hó

Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat

✔

✔

✔

✔

Raiffeisen DirektNet Internet Banking

✔

✔

✔

✔

Korlátlan számú ingyenes forint befizetés forintszámlára

✔

✔

✔

✔

Mobil Banking Light (sms) igénylési díj és havi átalánydíj

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Mobil Banking (sms) igénylési díj és havi átalánydíj
Raiffeisen Maestro bankkártya (1 db)4

✔

✔

✔

Raiffeisen Electra rendszer (csatlakozási díj és havi használati díj)

✔

✔

✔

✔

Kedvezményes készpénzfelvétel bármely hazai ATM-ből (hó/db)5

–

havonta az első 2 db 785 Ft

havonta az első 2 db 785 Ft

havonta az első 2 db 785 Ft

VISA Business bankkártya (1 db)4

Azoknak az alapvetően forint forgalmat bonyolító vállalkozásoknak
ajánljuk, amelyek aktívan használják számlájukat.

• ingyenessé teheti a számlavezetését anélkül, hogy pénzügyi szokásain
változtatnia kellene,
• korlátlan számban ingyenes a forint befizetés a forintszámlára,
• az első évben díjmentes 1 db Maestro bankkártya a számlájához,
• kedvezményesen vehet fel készpénzt havonta 2 alkalommal bármelyik hazai bankautomatából,
• alacsony havidíj mellett további számlát nyithat a következő kiemelt devizákban: EUR, USD, CHF, GBP,

Aktív Számla 1
Számlavezetési csomag havi díja

Számlacsomagokhoz tartozó ingyenes szolgáltatások

 Vállalkozói Aktív Számla 2

Azért érdemes a Vállalkozói Aktív Számla 2
csomagot választania, mert

• a bankon kívüli átutalások díja az internet
bankon keresztül kedvezőbb, mintha bankfiókban intézné,
• az első évben díjmentes 1 db Maestro bankkártya a
számlájához,
• kedvezményesen vehet fel készpénzt havonta 2 alkalommal
bármelyik hazai bankautomatából,
• a csomag tartalmazza a Mobil Banking (sms) igénylési és átalánydíját, mely szolgáltatással állandó kontroll alatt tudja tartani vállalati
számláját,
• kedvező deviza kondíciókkal intézheti deviza átutalásait, különösen
a SEPA átutalásokat (egységes euró övezetben történő EUR utalás),
• alacsony havidíj mellett további számlát nyithat a következő kiemelt devizákban: EUR, USD, CHF, GBP,
• közvetlen, személyes kapcsolattartással támogatjuk vállalkozása pénzügyeinek intézésében.

✔

 tutalási tranzakciónak minősül az ügyfél által indított minden eseti bankon belüli és bankon kívüli forint vagy deviza átutalás, állandó átutalás vagy csoportos beszedési megbízás. A feltételek teljesítésében nem számítanak az
Á
ügyfél Raiffeisen Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetések, betétlekötések, hiteltörlesztések, utólag törlésre került tételek.
2
Bejövő forgalomnak minősül minden bankon belülről és bankon kívülről érkező átutalás – kivéve az ügyfél Raiffeisen Banknál vezetett saját tulajdonú számlájáról érkező átutalásokat – illetve bármely, az ügyfél számlájára
történő pénztári készpénzbefizetés. A Bank a bejövő forgalom számítása során a forint és deviza számlákat, valamint az ügyvédi letéti számlákat is figyelembe veszi.
3
A z átlagos havi számlaegyenleg számítása során a Bank figyelembe veszi a forint és deviza számlákat, a Kamathegyező számlát és a lekötött betét állományt.
4
A z első éves kártyadíj ingyenes. A további években a Vállalati Kondíciós Lista VIII. fejezetében szereplő éves kártyadíj kerül felszámításra.
5
További készpénzfelvételért a Vállalati Kondíciós Lista VIII. fejezetében szereplő díj kerül felszámításra.
1

