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:

V. fejezet 5.1.1 pont, 5.2.1 pont, 5.2.2 pont, 5.5.1 pont, 5.5.4 pont, 5.6.2 pont, 5.7 pont, 5.11.2.1 pont,
5.11.2.3 pont, 5.11.4 pont, 5.11.6 pont, 5.11.7 pont
VII. fejezet 7.14 pont, 7.16 pont
VIII. fejezet 8.2 pont
XII. fejezet 12.2 pont
XIII. fejezet 13.1 pont
A módosítások hatályba lépésének idıpontja: 2012. július 1.
A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu),
valamint a bankfiókokban.
A fıbb módosítások a jelen hirdetmény mellékletében is megtekinthetık.
2012. április 26.
Raiffeisen Bank Zrt.

Melléklet

Az Általános Üzleti Feltételek 2012. július 1. napjától módosuló fıbb
rendelkezései
V. fejezet
5.1.1 pont: kiegészült azzal, hogy Bank az olyan fizetési megbízást, amelyen terhelési napként a beadásnál
korábbi idıpont került megjelölésre, a beadás napján átvett megbízásnak tekinti és ennek megfelelı
határidıben teljesíti.
5.2.1 pont: kiegészült az alábbi rendelkezésekkel: (i) a Bank a fizetési megbízások átvételére a Kondíciós
Listában kezdı (nyitó) idıpontot jelöl meg, továbbá (ii) átutalási végzés esetében a Bank a teljesítési határidı
szempontjából az átutalási végzés típusát figyelembe véve jár el, valamint (iii) egy adott napon esedékessé
váló rendszeres átutalási megbízás korábban átvettnek minısül, mint

az adott napon beérkezı fizetési

megbízások.
5.2.2 pont: pontosításra kerül azzal, hogy Raiffeisen Direkt-en adott megbízás esetén a hívás záró idıpontja
minısül a beérkezés idıpontjának.
5.5.1 pont: kiegészül azzal, hogy a megbízáson hibásan megjelölt BIC kódot a Bank a teljesítésnél nem veszi
figyelembe. Amennyiben a megbízásban megadott számlaszám a

pénzforgalmi jelzıszámnak, vagy

nemzetközi pénzforgalmi jelzıszámnak (IBAN) megfelelı formátumú, a megbízást a Bank annak alapján
teljesíti.
5.5.4 pont módosításra került azzal, hogy MultiCash rendszeren keresztül adott megbízás visszautasításáról a
Bank az Ügyfelet telefonon keresztül értesíti.
5.6.2 pontból törlésre került a 150.000 Ft-os összeghatár, így a Bank bármilyen összegő, bankfiókban
beadott átutalási megbízás esetén jogosult a benyújtó természetes személy azonosítását elvégezni.
5.7 pont: az új 5.7.3-5.7.5 alpontokban kiegészült a nem visszavonható – ideértve a napközbeni elszámolás
keretében teljesítendı megbízásokat, illetve egyéb ok miatt nem visszavonható megbízásokat - visszahívására
vonatkozó rendelkezésekkel.
5.11.2.1 pont: pontosításra került a napközbeni elszámolás keretében történı teljesítésre való hivatkozással.
Ez a pont kiegészült tovább azzal, hogy amennyiben a postai készpénz átutalási megbízással befizetett
összeg a megbízáson megjelölt fizetési számlán a számla megszüntetésére tekintettel nem írható jóvá, akkor
Bank a befizetés összegét – a költségeinek levonását követıen – a Posta részére visszautalhatja.
5.11.2.3 pont: a fizetési megbízás jóváírási napja tekintetében törlésre került a jogszabályban elıírtnál
késıbbi jóváírási nap Ügyfél általi meghatározásának lehetıségére vonatkozó utolsó két mondat.
5.11.4 pont: kiegészült azzal, hogy ha a Bankon belüli fizetési megbízás teljesítése során olyan, különbözı
pénznemek közötti átváltást (konverziót) kell végrehajtani, amelynél bármelyik pénznem EGT-n kívüli állam
pénzneme, akkor a teljesítési határidı két munkanappal meghosszabbodhat.

5.11.6 pont: e pontban kerültek beiktatásra a napközbeni elszámolásra vonatkozó, alábbi új szabályok és az
eredeti 5.11.6 pont sorszáma 5.11.7 pontra változott.
„Napközbeni elszámolás
Az Ügyfél által
(i) a Banknál vezetett fizetési számlájáról kezdeményezett,
(ii) nem papír alapon benyújtott és
(iii) a Kondíciós Listában a napközbeni elszámolásra megállapított záró idıpontig a Bank által átvett
(iv)
forint átutalás
esetében a Bank biztosítja, hogy a fizetési mővelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának a számláján legkésıbb a fizetési megbízás átvételét követı négy órán belül jóváírásra
kerüljön.
Papíralapú fizetési megbízás az olyan, írásban adott megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá,
ideértve a telefaxon illetve email útján adott megbízást is.
Nem papír alapon benyújtott fizetési megbízás körébe tartozik minden, az Ügyfél által elektronikus
vagy internet bankszolgáltatás keretében elektronikus úton, vagy telefonon adott megbízás.
A napközbeni elszámolásra irányadó teljesítési határidı szempontjából a fizetési megbízás átvételének
idıpontja az az idıpont, amikor a Bank a forint átutalási megbízást a jelen Általános Üzleti Feltételek
V./5.3 a) pontja szerint befogadta.
A jelen pont alkalmazásában forint átutalás jelenti az Ügyfél, mint fizetı fél Banknál vezetett forint
számlájáról egy meghatározott forint összegnek egy másik, belföldi forint fizetési számla javára történı
átutalására vonatkozó – különbözı pénznemek közötti átváltást nem igénylı - fizetési megbízást, ide
nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzésen alapuló átutalást.
A Bank a rendszeres forint átutalási megbízásokat a napközbeni elszámolás keretében teljesíti,
függetlenül attól, hogy a megbízás megadása milyen módon, illetve csatornán keresztül történt. „

VII. fejezet
7.14 pont: kiegészült azzal, hogy amennyiben az Ügyfél belföldi fizetési számlára, vagy EGT tagállamban
lévı pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára indít deviza átutalást euróban vagy egy
euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében és a megbízáson költségviselıként a kedvezményezettet
jelöli meg, akkor a Bank a megbízáson a költségviselıt a hatályos pénzforgalmi jogszabálynak
megfelelıen – Ügyfél külön értesítése nélkül - módosítja.
7.16 pont: az utolsó bekezdésében a T+2 napi árfolyam módosításra került a Kondíciós Lista teljesítési
rendjére történı hivatkozással.
VIII. fejezet
8.2 pont: kiegészült azzal, hogy a DirektNet rendszeren keresztül benyújtott eseti forint megbízásokra nem
vonatkozik a 3 munkanapos fedezethiány miatti függıben tartás. Az egyéb megbízások tekintetében pedig
pontosításra került, hogy a függıben tartás alatt a Bank többször is megkísérli a teljesítést.
XII. fejezet
12.2 pont: kiegészült azzal, hogy amennyiben Ügyfél elmulasztja a Banknak bejelenteni a Bank által
nyilvántartott adatának megváltozását, akkor Ügyfél köteles megtéríteni a Bank részére a Banknak a

megváltozott Ügyfél adatok felkutatásával kapcsolatosan felmerült költségeit. E költségekkel a Bank jogosult az
Ügyfél számláját megterhelni.
XIII. fejezet
13.1 pont: kiegészült a fedezethiány esetén alkalmazandó alábbi rendelkezésekkel.
„Több, a tárgynapon teljesítendı megbízás esetén, ha a terhelendı fizetési számla egyenlege nem nyújt
fedezetet valamennyi megbízás teljesítésére, akkor a Bank a sorban álló megbízások közül azokat
teljesíti, amelyek fedezete a fizetési számlán biztosított,

függetlenül a megbízás(ok) sorban elfoglalt

helyétıl, kivéve, (i) ha – forint átutalások esetében - az Ügyfél ettıl eltérıen rendelkezik, vagy (ii) ha
jogszabály értelmében valamely, sorban álló megbízás elınyösen rangsorolt, azaz minden más
megbízást megelızıen teljesítendı. Abban az esetben, ha a fentiek szerint több, de nem az összes
megbízásra biztosított a fedezet, akkor azon megbízásokat, amelyek fedezete rendelkezésre áll, a Bank
az átvételük sorrendjében teljesíti, a deviza átutalások kivételével, amelyek az elızı mondat szerinti
sorrendben kerülnek teljesítésre.
A rendszeres átutalási megbízásokat a Bank az esedékessé válásuk sorrendjében, az azonos napon
esedékes rendszeres átutalási megbízásokat pedig az elızı bekezdés figyelembevételével, a
rendelkezésre álló fedezet sorrendjében teljesíti.”

