
HIRDETMÉNY 
Általános Üzleti Feltételek és Lakossági Üzletszabályzat  

módosításáról  
 
 

1. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja továbbá a Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Általános 

Üzleti Feltételei 2019. november 15-ével az Ügyfelekre nézve nem 
kedvezőtlenül módosulnak. 

 
A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi fejezetét és pontjait érinti:  

 
X. Bankkártya 10.1  Bankkártya Általános Feltételek 10.1.1Fogalmi meghatározások 
Egy érintéses tranzakció 

 
A 2019. november 15-én hatályba lépő módosítások nagyobb betűmérettel és 
aláhúzással, valamint sárga háttérrel kerültek kiemelésre.  
 

 

2. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja továbbá a Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Általános 

Üzleti Feltételei (ÁÜF) és a Lakossági Üzletszabályzat 2019. november 
18-ával az ügyfelekre nézve nem kedvezőtlenül módosulnak. 
 
ÁÜF:  
VII. Valuta- és devizaügyletek 7.7.,7.16. pont  
XIII. Raiffeisen Mobil Alkalmazások 13. Fogalmi meghatározások új fogalom QR 
kód-os átutalás 
 
LÜSZ:  
Fogalmak: új fogalom QR kód-os átutalás 
 
A 2019. november 18-án hatályba lépő módosítások nagyobb betűmérettel és 
aláhúzással, valamint zöld háttérrel kerültek kiemelésre.  
 
 

3. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja továbbá a Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Általános 

Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzat 2020. január 15-ével 
módosulnak. 

 

A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi fejezetét és pontjait érinti: 
 
2. Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések I. 

Számlavezetés 1.7. Díjkimutatás (új pont)  

 
 



A módosítás a Lakossági Üzletszabályzat alábbi fejezetét és pontjait érinti: 
 
- Fogalmak, Díjkimutatás (új fogalom)  

 

- 2. Különös rendelkezések A „Keretszerződés pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról” 
elnevezésű szerződés hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatások általános 
szerződési feltételei I. Számlavezetés 1.6. Értesítések 

 

 
A módosítás oka: Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) 1. XIX. Fejezetének 19.20 és a 
19.13.1. A jogi, szabályozói környezet változása a) pontja.  
2020. január 15-től a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak 
összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla 
nyitásáról, illetve használatáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. 

július 23-i 2014/92/EU Irányelve és a fogyasztók részére vezetett fizetési 
számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 

144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján a Bank évente egy alkalommal, 
az adott naptári évet követő január 31-ig díjmentesen a természetes személy Ügyfelei 
részére rendelkezésre bocsátja a természetes személy Ügyfél fizetési számlájához 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő valamennyi 
díjról, valamint adott esetben a fizetési számlára alkalmazott kamatlábakról készített 
kimutatást, a díjkimutatást. A díjkimutatás célja a természetes személy Ügyfelek 
fizetési számlái után felszámított díjak átláthatóságának és összehasonlíthatóságának 
biztosítása. 
 

 
A 2020. január 15-én hatályba lépő módosítások nagyobb betűmérettel és 
aláhúzással, valamint szürke háttérrel kerültek kiemelésre a szövegben 

 
Tájékoztatjuk, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 
törvény alapján az ÁÜF, a LÜSZ fenti módosítása az Ön részéről elfogadottnak 
minősül, amennyiben Ön 2020. január 15. napjáig írásban nem értesíti Bankunkat 
arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás elutasítása a módosítással 
érintett szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül. A módosítás hatályba 
lépéséig Ön jogosult a módosítással érintett szerződését azonnali hatállyal díj-, 
költség illetve egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen felmondani.  

 
A módosított Általános Üzleti Feltételek, Lakossági Üzletszabályzat a mai naptól 
megtekinthető a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. 
 
2019. november 15.  

Raiffeisen Bank Zrt. 
 
 

http://www.raiffeisen.hu/

