HIRDETMÉNY
A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei
módosulnak.
A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti:
1.

részben:

IV. Rendelkezési jog, képviselet, aláírás fejezet 4.1 Jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó rendelkezések 4.1.3 és 4.1.4 pontja
VII. Valuta- és devizaügyletek fejezet 7.2 és 7.15 pontja
XIX. A szerződés módosítása fejezet 19.1, 19.5 és 19.6 pontja
2. részben
X. Bankkártya fejezet 10.1 Bankkártya Általános Feltételek 10.1.6 A bankkártya-használat során keletkezett
tranzakciók elszámolása pont 10.1.6.1 alpontja

A fenti módosítások hatályba lépésének időpontja: 2010. december 13.
2010. december 31. napjával a Raiffeisen Bank Zrt. megszünteti önkiszolgáló termináljainak üzemeltetését.
Az önkiszolgáló terminálra vonatkozó rendelkezések – változatlan tartalommal – 2010. december 13.-tól az
Általános Üzleti Feltételek új, 2. számú mellékleteként maradnak hatályban, majd 2010. december 31-én a
2.számú melléklet hatályát veszti.

A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthető a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu),
valamint a bankfiókokban.
A főbb módosítások a jelen hirdetmény mellékletében is megtekinthetők.
2010. december 11.
Raiffeisen Bank Zrt.

Melléklet

Az Általános Üzleti Feltételek 2010. december 13. napjától módosuló
rendelkezései
1.

részben:

IV. Rendelkezési jog, képviselet, aláírás fejezet 4.1 Jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó rendelkezések pont 4.1.3 alpontjának új, utolsó mondata
egyértelműen megerősíti, hogy a fizetési számla felett bejelentett meghatalmazott nem jogosult az aláíráskarton
módosítására, visszavonására illetve új meghatalmazottak bejelentésére.
Ugyanezen fejezet 4.1.4 – a meghatalmazottak által végezhető váltó forgatásra vonatkozó - pontja hatályát vesztette.
VII. Valuta- és devizaügyletek 7.2 pontja pontosításra került az új, 7.15 pontra való hivatkozással.
Ugyanezen fejezet kiegészült egy új, 7.15 ponttal, amely a Bank árfolyamjegyzésére és az árfolyamok közzétételére
vonatkozó információkat tartalmazza.
XIX. A szerződés módosítása fejezetben a 19.1 pont hatálya módosításra került azzal, hogy e pont csak a fogyasztó
ügyfelek nem lakáscélú kölcsönszerződéseire terjed ki, valamint a 19.1 pont végére került áthelyezésre a 19.5 pont
eredeti rendelkezése.
A 19.5 pont tartalmazza a fogyasztó ügyfelek lakáscélú hitelszerződéseinek módosításával kapcsolatos új - a nehéz
helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében hozott 2010. évi XCVI. számú törvényen
alapuló - szabályokat.
A 19.6 pont kiegészült a 19.5 pontra való hivatkozással.
2. részben:
X. Bankkártya fejezet 10.1 Bankkártya Általános Feltételek 10.1.6 A bankkártya-használat során keletkezett
tranzakciók elszámolása pont 10.1.6.1 alpontjában pontosításra került a konverziónál alkalmazott árfolyam
megjelölése.

