HIRDETMÉNY
Általános Üzleti Feltételek módosításáról
(kiegészítve a 2018. július 25-i módosítással)
A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételek 2018. szeptember 10. napjától az
alábbiak szerint módosul.
Jelenleg hatályos rendelkezések
3.3.7 Adattovábbítás Bankcsoporton kívül

2018. szeptember 10. napjától hatályos rendelkezések
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Nem volt ilyen rendelkezés

3.3.7.8. Az Ügyfél által a szerződés-előkészítés és a
szerződéskötés körében a Bank rendelkezésére bocsátott
igazolásokban, okiratokban, egyéb dokumentumokban szereplő
információ tartalmát a Bank jogosult ellenőrizni, azok
valóságtartalmáról, helyességéről, érvényességéről meggyőződni.
Ezen ellenőrzés során a Bank jogosult az adatokat, valamint a
Bank részére biztosítéki célból felajánlott vagyontárgyakra
vonatkozó adatokat és okmányokat közhiteles nyilvántartások
adataival összevetni, azokból információkat kérni, illetve az ezen
nyilvántartásokat kezelő szervek részére – a személyes adatok
védelmére és a banktitokra vonatkozó előírások megtartásával –
adatokat továbbítani, átadni. Ilyen szervek vagy nyilvántartások
lehetnek különösen: a BM felügyelete alá tartozó személyi, illetve
közúti közlekedési nyilvántartások, a Magyar Országos Közjegyzői
Kamara, az ingatlan- és cégnyilvántartás, a különböző bírósági és
hatósági, adóhatósági nyilvántartások, illetve a Girinfo és a KHR. A
Bank ezen ellenőrzésekre az igényelt termék vagy szolgáltatás
előkészítése során és érdekében, a vonatkozó szerződéses
jogviszony létesítésekor, annak fennállása alatt, illetve mindaddig
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jogosult, amíg a szerződésből eredően a Bankkal szemben az
Igénylőnek tartozása áll fenn.
Ügyfél, amennyiben az általa igényelt termék vagy szolgáltatás
bírálatához az szükséges, az igénylés benyújtásával felhatalmazza
a Bankot arra, hogy jövedelemigazolását a Bank az adóhatóságtól
közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot vagy a
Jövedelemigazolási nyilatkozaton szereplő más személyt
(munkáltatót) az Ügyfél által csatolt jövedelemigazolás tartalmának
és hitelességének ellenőrzése céljából.
Amennyiben szerződést közokiratba szükséges foglalni, úgy a
Bank jogosult az Ügyfélre és az igénybe venni kívánt
szolgáltatásra vagy termékre vonatkozó adatokat a közokiratot
készítő közjegyző részére továbbítani.
Amennyiben az Ügyfél hitelközvetítőt vesz igénybe, az igénylés
benyújtásával felhatalmazza a hitelközvetítőt és a Bankot, hogy az
Ügyfél azonosító és kapcsolati adatait, illetve az igényelt termékre
vagy szolgáltatásra vonatkozó adatait egymással a szerződés
előkészítése, megkötése, teljesítése és elszámolása érdekében,
illetve az Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel céljából megosszák.
Módosítás oka: Az egyoldalú módosításra az Általános Üzleti Feltételek XIX. fejezet 19.13.4. foglalt alábbi rendelkezése alapján kerül
sor:
•

Bank bármely tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés
vagy a Bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása;
(A Bank az egyes adatvédelmi, adatkezelési rendelkezések pontosítása és részletezése illetőleg az egyes szerződésekben szerepelő
rendelkezések Általános Üzleti Feltételek szintjére emelése érdekében módosítja az Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat.)
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A fenti módosítások 2018. szeptember 10. napján lépnek hatályba (pénzforgalmi szolgáltatások esetén a javasolt hatályba lépés).
A módosított üzletszabályzat a mai naptól megtekinthető a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. A
módosítások nagyobb betűmérettel kerültek megjelölésre a jelen hirdetmény szövegében.
Pénzforgalmi szolgáltatások esetén:
Felhívjuk a szíves figyelemét, hogy a módosítás az Ügyfél részéről elfogadottnak minősül, ha annak a Bank által javasolt hatályba lépése
előtt az Ügyfél a Bankot nem értesíti arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás elutasítása a módosítással érintett szerződés
azonnali hatályú felmondásának minősül. A fogyasztói és mikrovállalkozás Ügyfél a módosítás hatályba lépéséig a módosítással érintett
pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződést díj-, költség illetve egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen jogosult felmondani.
Ügyfél a módosítást a Bank által javasolt hatályba lépését megelőzően is elfogadhatja. Elfogadás esetén a módosítás a Bank által
javasolt időpontban lép hatályba.
Az üzletszabályzatba a 2018. július 25-én hatályba lépett módosítás is átvezetésre került és az üzletszabályzat hatályában jelezésre
került, hogy melyik verzió tartalmazza a 2018. július 25-én hatályba lépett módosítást.

2018. július 10-én kelt hirdetmény szerinti hatályos rendelkezés
Hatályos:
2018. szeptember 10-től)

Jelen hirdetménnyel módosított hatályos rendelkezések
Hatályos:
2018. szeptember 10-től
(Tartalmazza a 2018. július 25-én hatályba lépett módosítást)

2018. július 10.
Hirdetmény kiegészítve: 2018. július 25.

Raiffeisen Bank Zrt.
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