Tájékoztatás
a negatív számlaegyenleg
kimutatásának változásáról

és

a

lejárt

és

esedékes

tartozások

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Raiffeisen Bank (továbbiakban: Bank)
2014. március 15-én új hitel és késedelem nyilvántartó rendszert vezetett be, ezért
módosulnak a
- Bank Általános Üzleti Feltételei és
- Lakossági Üzletszabályzata,
- az érintett ügyfélszerződések egyes pontjai
- a negatív számlaegyenleg, és a lejárt és esedékes tartozások
kimutatása.
A késedelmes tételek és a bankszámla elérhető egyenlege átláthatóbban, részletes
bontásban jelenik majd meg mind a papír alapú, mind a DirektNet internetbanki
rendszerben látható elektronikus bankszámlakivonatokban. A kimutatásbeli változások
több lépcsőben - előre láthatóan 2015. március 31-ig - valósulnak meg.
Legfontosabb fogalmak
Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozás (késedelmes tételek)
A Bankkal kötött szerződése alapján fennálló, esedékessé vált azon fizetési
kötelezettségeit jelentik, amelyek megfelelő fedezet hiányában részben vagy egészben
nem kerültek kiegyenlítésre.
Bankszámla befektetett egyenlege
Hozamfokozó szolgáltatás esetén, a bankszámla szabadon felhasználható egyenlegének
erejéig, a Bank által vásárolt Raiffeisen Likviditási Alap befektetési jegyek értékét mutató
egyenleg.
Elérhető egyenleg
A záró könyvelt egyenleg növelve a bankszámla-hitelkeret összegével (amennyiben Ön
rendelkezik bankszámla-hitelkerettel) valamint csökkentve a zárolt tételek összegével és a
késedelmes tételek összegével.
Azaz az elérhető egyenleg = (záró egyenleg + bankszámla-hitelkeret) – (zárolt tételek +
késedelmes tételek)
Ha az elérhető egyenleg összege negatív, akkor
- nem áll rendelkezésre elérhető, Ön által felhasználható egyenleg, és

- a negatív összeg az Ön tartozásának összegét jelenti.
Jóváírás
Olyan könyvelési tétel, amely növeli a számla egyenlegét.
Tartozásátvezetés
Egyes tételek (pl.: off-line kártyás vásárlás, bankszámlahitel kamata) fedezethiány ellenére
is a számlára terhelődnek, amely összeggel negatívba kerül a könyvelt egyenleg. Ezek a
tételek az adott nap végén „Tartozásátvezetés” jogcímen, egy „technikai jóváírással”
átkerülnek a Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozások közé. Ez a típusú „jóváírás” a
bankszámlakivonaton a jóváírásoktól elkülönülten, a Tartozás átvezetés soron jelenik
meg.
Késedelmi kamat
A Kondíciós Listában meghatározott mértékű, Bank által felszámított késedelmi kamat.
Negatív elérhető egyenleg
A késedelmes tételek összegét megállapító egyenleg.
Záró könyvelt egyenleg
A bankszámlán könyvelésre került jóváírt és terhelt tételek egyenlege.
Zárolt összeg
A késedelmes tételeken felüli zárolások összege.
Változások
Rendszerátállás
A fenti változások több lépcsőben - előre láthatóan 2015. március 31-ig – valósulnak
meg.
Elsőként 2014. márciusában Ön kap a Banktól egy egyoldalú szerződésmódosító levelet,
amelyben a Bank pontos tájékoztatást nyújt az Ön és a Bank között fennálló
szerződéseiben bekövetkező változásokról. Amikor a rendszerátállás Önre vonatkozóan
megtörtént, a Bank megküldi azon szerződéseinek az adatait (számlaszám,
szerződésszám), amelyekre vonatkozóan az egyoldalú szerződésmódosítások hatályba
léptek.
Mivel a rendszerátállás szakaszosan történik, előfordulhat, hogy Ön egy már meglévő és
egy újonnan nyitott bankszámlájáról eltérő típusú bankszámlakivonatot kap.

Bankszámlakivonat változásai
A bankszámlakivonatokban
- megszűnik a negatív könyvelt egyenleg (a számla nem kerülhet mínuszba),
- a késedelmes tételeket a kivonaton külön, egy új, „Bankkal szemben fennálló, lejárt
tartozások” blokkban találja meg.
- Ezen késedelmes tételek összesített értéke a kivonaton, a már eddig is megszokott,
összesítő részben is megjelenik, mint Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozások.
Ügyfeleinknek akkor is generálódik kivonat az adott időszakra, ha nem volt tranzakciója,
de a Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozásai, vagy a késedelmi kamat összege nőtt.
Bankszámlakivonat összesítő változásai

Bankszámlakivonat új részei:
A Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozások és késedelmi kamatok rész mutatja be a
késedelmekben bekövetkező változást.

A tárgyhónapban a Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozásként nyilvántartott, de a
kivonat kiállításakor már megfizetett tételek a kivonat első részében található tranzakciós
történetben szerepelnek, és a késedelmes tételek között már nem kerülnek feltüntetésre.
Ha a tárgyhónapban nem került be új tétel a Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozások
közé, illetve a fennálló tartozás nem került megfizetése, akkor csak a felső, összesítő rész
jelenik meg, a részletes táblázat nem.
A tételek közleményében az eredeti esedékesség napja és az eredeti tranzakció összege
is látható.
A tárgyhónapot megelőzően felmerült, lejárt tartozások részletesen a korábbi, az adott
tartozások esedékessé válásának hónapjában készült kivonaton találhatók.
Változások a Mobilbank működésben
A Mobil Banking szolgáltatásban a Bank által küldött SMS-ek szövege nem változik. Ha
egy megadott összeg terheléséhez nem volt elegendő fedezet az Ön bankszámláján,
akkor az SMS a terhelésről és a teljes összegről szól még akkor is, ha csak részben volt
fedezet a terhelendő összegre. Az SMS nem tartalmazza azt az információt, hogy az
adott tételnek mekkora része volt fedezetlen. A késedelmi kamat terheléséről nem küld a
Bank külön SMS-t. Azok összege a számlakivonaton és a DirektNet felületen a „Bankkal

szemben fennálló, lejárt tartozások” részben láthatók. Az SMS-ben szereplő elérhető
egyenleg mindig tartalmazza az aktuális késedelmi kamatot is.
Változások a DirektNet működésében
Amennyiben Önnek késedelmes tételei vannak, abban az esetben a Számlatörténet
menüpontban, a kiválasztott számlánál megjelennek a Bankkal szemben fennálló,
lejárt tartozások.
Ezek a késedelmes tételek egy új, a „Könyvelésre váró tételek” és a „Könyvelt tételek”
fölött megjelenő a „Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozások” blokkban vannak
felsorolva.

A táblázat tartalmazza az adott számlán sorban álló összes meg nem fizetett tételt,
valamint a törölt vagy stornó tételeket is, a törlés vagy a stornó dátumától számított 60
napig. A törölt tételek fekete betűvel jelennek meg, és a „Státusz” oszlopban "Törölt"
megjelöléssel szerepelnek.
Az élő/aktív késedelmes tételek piros betűvel jelennek meg, és státuszuk „Aktív”.




Típus: pl. Tőketörlesztés, Díj, jutalék
Értéknap: az eredeti dátum, mikor az eredeti tétel (összeg) esedékes volt
Összeg: sorban álló késedelmes összeg





Státusz: aktív, törölt, résztörlesztett
Közlemény: szerződésazonosító, referenciaadatok, közlemény adatok, eredeti
tranzakció dátuma és összege
Összesen sor: tartalmazza az aktív (törölt nem számít bele) tételek összértékét.

A Számlaegyenleg részletek menüpontban külön soron jelenik meg a Bankkal
szemben fennálló lejárt tartozás. A változás csak akkor látható, ha a számla esetében
már megtörtént a rendszerátállás, vagy azt követően került megnyitásra. Természetesen,
ha nincs az adott számlához tartozó késedelmes tétel, akkor ebben a sorban 0 jelenik
meg.

Ha a kurzor aktuális helyét a kérdőjelekre húzza, a tájékozódást segítő magyarázatok
jelennek meg!

Bízunk benne, hogy a rendszerátállás miatti változások kényelmesebbé teszik a
számlaforgalmához kapcsolódó tájékozódást. Ha számlakimutatással kapcsolatos
kérdése van, kérjük, hívja a Raiffeisen Direkt, telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-40-4848-48-as számon vagy érdeklődjön a bankfiókban.

Tisztelettel:
Raiffeisen Bank Zrt.

