HIRDETMÉNY
Vállalati Üzletszabályzat módosításáról a veszélyhelyzet
időtartamára
Hatályos: 2020. április 20. napjától

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Vállalati
Üzletszabályzata egyes pontjaiban foglaltaktól a Kormány által Magyarország
egész területére elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel és annak időtartamára az
Ügyfelek javára kedvezően eltérve az alábbiak szerint jár el.
Az új rendelkezések vastag betűvel, a kihúzások vastag betűvel és áthúzással kerülnek
jelölésre.
Jelen módosítások addig hatályosak, ameddig a Kormány által Magyarország egész
területére elrendelt veszélyhelyzet fennáll.

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT
2020. április 20-i hatályba lépéssel az alábbi pontok kerülnek módosításra:
1.KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK I. HITELMŰVELET, SZERZŐDÉS fejezet 7. pontja
az alábbiak szerint módosul:
7.

A Bank az Ügyféllel kötött Szerződés alapján abban az esetben kezdi meg az adott Hitelművelet végzését, ha a Szerződés hatályba
lépett és a jelen VÜSZ-ben, illetve a Szerződésben meghatározott folyósítási előfeltételek (ideértve bankgarancia nyújtásának, illetve
akkreditív nyitásának előfeltételeit is) maradéktalanul teljesültek, valamint a Hitelművelethez és annak biztosítékaihoz kapcsolódó teljes
dokumentáció (Bankhitelszerződésben meghatározott Hitelkeret terhére kötött Szerződés esetén ideértve a Bankhitelszerződéshez
kapcsolódó dokumentációt is) a Bank számára elfogadható tartalommal és formában a Bank rendelkezésére áll. Amennyiben a Bank
bármely fenti feltétel hiánya, vagy hibája mellett – annak pótlását, illetve kijavítását megelőzően – vállalja a Hitelművelet végzését,
akkor – a Felek külön megállapodása hiányában – az Ügyfél részére írásbeli értesítést küld a pótlandó, illetve kijavítandó feltételekről
és dokumentumokról, megjelölve a hiánypótlás határidejét. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Bank hiánypótlási felhívásának, az
abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Bank jogosult (Bankszámlahitel kivételével) az adott Szerződés alapján a
Hitelművelet további végzését – azaz a Kölcsönből/Hitelből újabb összeg, illetve újabb Faktorkölcsön folyósítását, újabb Bankgarancia
nyújtását, vagy Akkreditív nyitását – a hiány pótlásáig megtagadni.
A fenti bekezdésben részletezett szabályok a Szerződés bármely módosítása esetén is irányadóak (ideértve a Szerződéshez
kapcsolódó biztosítéki szerződés módosítását, illetve új biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését is), beleértve a hiánypótlás
elmulasztása esetére meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását is.

Abban az esetben, ha Ügyfél megállapodást kötött a Bankkal, az Ügyfél által aláírt szerződések (ideértve a szerződésmódosításokat
is), illetve egyéb nyilatkozatok telefaxon történő megküldésének elfogadásáról, akkor Ügyfél a Bank részére telefaxon megküldött
szerződések, szerződésmódosítások, illetve nyilatkozatok eredetiben aláírt példányát köteles a fenti megállapodásban megjelölt
határidőn belül, ha pedig a megállapodás ilyen határidőt nem állapít meg, akkor a szerződés/nyilatkozat aláírásától számított 12
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munkanapon belül 30 munkanapon belül Bankhoz benyújtani. E kötelezettség elmulasztása esetén a Hitelművelethez
kapcsolódó szerződések, szerződésmódosítások és nyilatkozatok eredeti példányának beérkezéséig Bank az adott Hitelművelet
további végzését megtagadhatja.

2. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK I. HITELMŰVELET, SZERZŐDÉS fejezet új 8.
ponttal egészül ki, egyúttal a kihirdetéssel hatályba lépő új 8. pontban
szereplő 12 munkanap időtartam a veszélyhelyzet időtartamára 30
munkanapra módosul, az alábbiak szerint:
8. Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél a Bankkal internetbanki csatornára (pl. Electra) vonatkozó szerződéssel rendelkezik, és a
Bank az adott csatornán egyébként lehetővé teszi, az Ügyfél által aláírt szerződéseket (ideértve a szerződésmódosításokat is), illetve
egyéb nyilatkozatokat internetbanki csatornán is megküldheti a Bank részére. Az Ügyfél a Bank részére internetbanki csatornán
megküldött szerződések, szerződésmódosítások, illetve nyilatkozatok eredetiben aláírt példányát köteles a szerződés/nyilatkozat
aláírásától számított 12 munkanapon belül 30 munkanapon belül Bankhoz benyújtani. E kötelezettség elmulasztása esetén a
Hitelművelethez kapcsolódó szerződések, szerződésmódosítások és nyilatkozatok eredeti példányának beérkezéséig Bank az adott
Hitelművelet további végzését megtagadhatja.
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