Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről
1. számú melléklete
Top Csomag – Kondíciós lista
Érvényben: 2021. április 1-től visszavonásig

A kondíciós listában a változásokat dőlt betűvel jelöljük. A 2021. április 1-től életbe lépő változások:
Az 1-es felsőindex-szel jelölt díjak emelésre kerültek a 2020. évre vonatkozó fogyasztói árindex 3,3%-os
mértékével.

1.

Általános rendelkezések

A jelen Kondíciós Listában nem részletezett díjak, jutalékok, költségek, és teljes hiteldíj mutató érték
tekintetében, valamint a nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista az
irányadó.
Top Csomag igénybevételére azon munkáltatók munkavállalói jogosultak, amely munkáltató és a Bank között a
számlanyitás időpontjában Top Csomag igénybevételére vonatkozó együttműködés áll fenn.
2010. július 22-ét követően Pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló keretszerződés kiegészítést első ízben
aláíró vagy azt módosító ügyfelekre vonatkozó általános rendelkezés:
A jelen kondíciós listában szabályozott termékek és szolgáltatások igénybe vételéhez szerződés szerint
szükséges havi jóváírási feltétel: minimum a mindenkori havi minimálbér nettó összegének megfelelő,
egyösszegű jóváírás a bankszámlán.
Pénztári befizetéssel a feltételként meghatározott jóváírás nem teljesíthető.
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2.

Számlavezetés
Számlanyitás és megszüntetés
Számlavezetés
Átutalás belföldön forintban [Eseti átutalás forintban] 1
Átvezetés saját számlák között
bankon belül
Fiókban
bankon kívül
Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNeten
myRaiffeisenen2

díjmentes
díjmentes
díjmentes

0,29%, min. 386 Ft, max. 6.625 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további + 0,3%,
max. 6.000 Ft
0,34%, min. 386 Ft, max. 6.625 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további + 0,3%,
max. 6.000 Ft

bankon belül

díjmentes

bankon kívül

díjmentes

bankon belül

díjmentes

bankon kívül

díjmentes

Pozitív egyenleg
átutalása bankszámla- bankon kívül
váltás keretében
Rendszeres átutalás [Állandó átutalási
megbízás teljesítése]2
Állandó átvezetés saját forint számlák között
Fiókban
Raiffeisen Direkten
Raiffeisen DirektNeten
myRaiffeisenen2
Beszedés
[Szolgáltatói
díjak
beszedésének
(csoportos
beszedés)
teljesítése]2
Számlacsomagok közötti váltás

0,34%, min. 386 Ft, max. 6.625 Ft
és 20 000 Ft feletti összegrészre további + 0,3%,
max. 6.000 Ft

díjmentes
díjmentes
díjmentes

díjmentes
díjmentes

Indexálás: Bank a jelen kondíciós listában jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző naptári évre vonatkozó,
évente közzétett átlagos fogyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke automatikusan, minden év április 1. napjától a
megelőző naptári évre irányadó átlagos fogyasztói árindexnek megfelelően módosul (indexálásra kerül). A díj változását a Bank minden
évben legkésőbb április hónap 1. napjáig jelen kondíciós listában közzéteszi. A díj változásánál a Bank az általános kerekítési szabályok
alapján egész forint összeget, euróban meghatározott díjtétel esetén két tizedes jegyig megállapított összeget alkalmaz. Bank fenntartja a
jogot arra, hogy egyes ügyfélcsoportok, illetve egyes szolgáltatás típusok tekintetében a díj indexálását egy, vagy akár több alkalommal
ne érvényesítse.
1

2

myRaiffeisen mobilalkalmazás keretében jelenleg nem adhatóak az alábbi átutalási megbízások: Eseti átutalás törlése, Eseti és állandó átutalás
visszahívása, SEPA Credit Transfer – EUR átutalás saját számlák között - sürgős, extra sürgős, Eseti átutalás devizában forint számláról bankon belülre, SEPA
Credit Transfer – EUR átutalás bankon belülre - sürgős, extra sürgős, Eseti átutalás devizában forint számláról bankon kívülre, SEPA Credit Transfer – egységes
euróövezetbe indított EUR átutalás - sürgős, extra sürgős, Forint számláról külföldre irányuló forint eseti átutalás, Euró alapú SEPA DD Core beszedés,
Korlátozó rendelkezés rögzítése/módosítása/törlése, Beszedés letiltása, Teljesített beszedés visszatérítése, Eseti átutalás devizában vagy forintban bankon
kívül, Eseti átutalás devizában vagy forintban bankon belül.
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Átutalás euróban (SEPA) [SEPA Credit Transfer]1
Külföldre, egységes euróövezetbe indított EUR átutalás
1104 EUR-ig: 0,34%, min. 386 Ft, max. 6.625 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti részre
további + 0,3%, max. 6.000 Ft
Fiókban
1104 EUR felett: 0,23%, min. 386 Ft, max. 6.625 Ft
és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti részre
Átutalás alapdíja
további + 0,3%, max. 6.000 Ft
Raiffeisen Direkten

díjmentes

Raiffeisen
DirektNeten
myRaiffeisenen

díjmentes

Konverziós díj
Sürgősségi díj extra sürgős
teljesítés esetén2

0,23%, max. 144,85 EUR
0,57%, min. 6,22 EUR, max. 365,57 EUR

A maximum 6.000 Ft az adott díjtételhez hozzáadott 0,3%-ra vonatkozik.
3.
3.

Készpénzfelvétel belföldön [Pénztári kifizetés számláról]
Pénztári készpénzfelvétel

4.

Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista szerint.

Betétikártya-szolgáltatás és hitelkártyák díjai
Éves bankkártyadíj
az 1. évben*

Típus

Nem
dombornyomott
OKOSkártya

Start

Mastercard Standard bankkártya**
(Visa Classic helyett kibocsátott kártya)
Dombornyomott Start OKOSkártya
(újonnan nem igényelhető)
OneCard Bankkártya
VISA Gold
MasterCard Gold
OneCard Standard Hitelkártya
OneCard Gold hitelkártya

Éves bankkártyadíj
a 2. évtől
Mindenkor hatályos
Lakossági Kondíciós Listában
Díjmentes
meghirdetett Mindennapok
Számlacsomag kondíciói
szerinti díj 50%--a.
Mindenkor hatályos
Lakossági Kondíciós Listában
Díjmentes
meghirdetett Mindennapok
Számlacsomag kondíciói
szerinti díj 50%--a.
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
Mindennapok Számlacsomag kondíciói szerint.
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
Mindennapok Számlacsomag kondíciói szerint.
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
Mindennapok Számlacsomag kondíciói szerint.
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
Mindennapok Számlacsomag kondíciói szerint.
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
kondíciói szerint.
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
kondíciói szerint.
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* Az első éves díjmentesség adott számlához kapcsolódóan igényelt adott típusú kártyára (fő,- és társkártyára egyaránt) kizárólag egyszer
vehető igénybe.
** Mastercard Standard bankkártya a VISA Classic megszűntetése miatt kártyabirtokosaknak kerül bank által kibocsátásra, a
kártyaszerződés egyoldalú kedvező illetve nem kedvezőtlen módosításával, melyről a kártyabirtokosok külön levélben is tájékoztatást
kapnak. A Mastercard Standard bankkártya ügyfelek által nem igényelhető 2020.07.01-től.

2013. október 21-től a Bank nem fogad be új Dombornyomott Start OKOSkártya igénylést.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdés c) pontja
alapján a Raiffeisen Banknál nyilatkozatot tett, és a nyilatkozattal érintett bankszámlához kapcsolódóan
bankkártyával (beleértve a Start és Sokoldalú OKOSkártyát is) rendelkező ügyfeleinek a Bank havonta két
díjmentes forint készpénzfelvételt biztosít bármely Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó
gépből (ATM), összesen 150 ezer forintig. A kedvezmény postai tranzakciókra nem vonatkozik.
Ha az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített készpénzfelvétel összege meghaladja a
150 ezer Ft-ot, akkor a 150 ezer Ft-ot meghaladó összeg után a Bank a hatályos Kondíciós lista szerinti
díjakat alkalmazza. A díjmentes tranzakciókat a Bank a nyilatkozattal érintett bankszámlára vonatkozóan
biztosítja. A kedvezmény adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat alapján a következő naptári hónap
első napjától vehető igénybe.
Készpénzfelvétel belföldön [Belföldi forint készpénzfelvétel] díjai a tranzakcióval
érintett számlához kapcsolódóan díjmentes készpénzfelvételről nyilatkozó ügyfelek
esetében
Díjmentes készpénzfelvételek száma havonta
ATM-ből, belföldi forint tranzakciók esetén,
2 db
összesen 150 ezer forintig3
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában
További tranzakció díja ATM-ből és
meghirdetett
Mindennapok Számlacsomag standard
postahelyen4
díjakra vonatkozó kondíciói szerint.
Készpénzfelvétel belföldön [Belföldi forint készpénzfelvétel] díjai a tranzakcióval
érintett számlához kapcsolódóan díjmentes készpénzfelvételről nem nyilatkozó
ügyfelek esetében
ATM-ből és postahelyen4
Minden hónapban az első 2 db
készpénzfelvétel kártyánként5
További tranzakció díja

díjmentes
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában
meghirdetett Mindennapok Számlacsomag standard
díjakra vonatkozó kondíciói szerint.

További készpénzfelvételi és egyéb díjak
Készpénzfelvétel külföldön [Készpénzfelvétel
Mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában
Külföldön ATM-ből - EGT tagállamokban EURmeghirdetett Mindennapok Számlacsomag standard
ban] 1
kondíciói szerint.
Készpénzfelvétel külföldön
[Készpénzfelvétel Külföldön ATM-ből –
10,22 EUR
1
kivéve EGT tagállamokban EUR-ban]
25% kedvezmény a szolgáltatás díjából a mindenkor
Sokoldalú OKOSkártya keretfeltöltő
hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
szolgáltatás
havidíjhoz képest.

A díjmentesség megállapítása az adott hónapban végrehajtott tranzakciók dátumának sorrendjében történik.
A készpénzátutalási megbízás (postai csekk befizetés) és a postahivatalokban igényelhető egyéb szolgáltatások bankkártyával történő
kifizetése a Magyar Posta által alkalmazott POS termináltól függően vásárlási tranzakciónak vagy készpénzfelvételnek minősül. A
részletekről a Magyar Posta (http://posta.hu) oldalán tájékozódhat.
5
A tranzakciók figyelembe vétele az adott hónapban végrehajtott tranzakciók dátumának sorrendjében történik.
3
4
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2013. július 10-től a Bank nem fogad be Sokoldalú OKOSkártya kibocsátására vonatkozó igénylést.
2021. február 28-tól a Onecard partner kedvezmény program megszűnt. A OneCard Hitelkártyához
kapcsolódó pénzvisszatérítésre vonatkozó szabályzat jelen kondíciós lista mellékletét képezi.
A bank -, és hitelkártyákra vonatkozó további, itt külön nem részletezett feltételek tekintetében a mindenkori
Lakossági Kondíciós Lista az irányadó.
5.

SMS-szolgáltatás [Mobil Banking szolgáltatás]

A számlacsomag igénybevételét követően igényelt Mobil Banking szolgáltatás legfeljebb 6 hónapig
havidíjmentes, ezt követően a havi díj a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjjal egyezik
meg.
6.

Hitelek

Folyószámlahitel
[Raiffeisen Bankszámlahitel]

Személyi Kölcsön
Ingatlanfedezettel

Lakáshitel

7.

2021.01.01-től kiállított igénylések esetén és a 2020.09.23-tól
2020.12.31-ig kiállított igénylések alapján 2021.01.01.után
létrejött szerződések esetében 2% kamatfelár kedvezmény a
mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában meghirdetett
kamatlábhoz képest. A 2020.09.23-tól 2020.12.31-ig kiállított
igénylések alapján 2020.12.31-ig létrejött szerződések esetében
a második periódustól érvényes a kedvezmény. További részletek
a Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában.
50% kedvezmény a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
Listában meghirdetett standard hitelbírálati díjhoz képest.
Amennyiben az aktuális Lakossági Kondíciós Listában standard
ügyfelekre meghirdetett aktuális hitelbírálati díj kedvezmény
mértéke eléri, vagy meghaladja a jelen Kondíciós Listában
meghirdetett kedvezményt, akkor az Egyedi számlacsomag
keretében hitelt igénylő ügyfelek is az aktuális Lakossági Kondíciós
Listában szereplő hitelbírálati díj kedvezményre jogosultak.

Biztosítások
Új Raiffeisen Gondoskodás II. biztosítás igénylése esetén 3
Raiffeisen Gondoskodás II.

hónapon keresztül díjmentes.

A Raiffeisen Gondoskodás II. biztosítás választható csomagjait, és ezek díjait a mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Lista szabályozza.
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