
HIRDETMÉNY 
 
A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti 
Feltételei valamint a kis- és középvállalati ügyfelekre vonatkozó Fizetési számlaszerződés 
Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF), illetve a Lakossági Üzletszabályzat (LÜSZ)  
jogszabályváltozás következtében 2019. szeptember 14-ével módosulnak. 
 
A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi fejezetét és pontjait érinti: 
 

1. rész Általános rendelkezések 

V. Megbízások fejezet 5.9.2. pontja, 5.10.1 pontja és 5.10.3. pontja módosul, valamint 
kiegészül az új 5.10.8. ponttal; 
 
XI. Értesítési és értékesítési csatornák fejezet 11.1. pont e) pontja kiegészül az új (ix) 
alponttal; 
 
XIX. A szerződés módosítása fejezet kiegészül az új 19.25. és az új 19.26. ponttal, ennek 
következtében a korábbi 19. 25. pont sorszámozása 19.27. pontra, míg a korábbi 19. 26. 
pont sorszámozása 19. 28. pontra módosul. 

 

2. rész Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra vonatkozó speciális 
rendelkezések: 

 
X. Bankkártya fejezet 10.1.1. pontja kiegészül az „Aktiváló kód”, a „PIN2-
kód”definíciókkal, valamint az „Egy érintéses tranzakció” fogalom módosul; 
  
X. Bankkártya fejezet 10.1.2.1., 10.1.3.2., 10.1.3.6. és 10.1.3.8. pontjai módosulnak; 
 
X. Bankkártya fejezet 10.1.5.2.2, 10.1.5.2.3, 10.1.5.2.4.1. pontja módosul, valamint 
kiegészül az új e) alponttal és a korábbi 10.1.5.2.4.1. e) alpont sorszáma f) alpontra 
módosul; 
  
X. Bankkártya fejezet 10.1.5.2.6., valamint 10.2.1. pontjai módosulnak. 
 

A módosítás a Fizetési számla-szerződés Általános Szerződési Feltételek alábbi 
pontjait érinti: 

XI. Raiffeisen Direktnet Szolgáltatás fejezet 4., 7. és 11. pontjai módosulnak. 

 

A módosítás a LÜSZ alábbi pontjait érinti: 

 
IV. Értesítési, értékesítési és szolgáltatási csatornák fejezet 4.2. é 7. pontjai módosulnak. 



 

 
A módosított Általános Üzleti Feltételek és a Fizetési számla-szerződés Általános Szerződési 
Feltételek, valamint a LÜSZ a mai naptól megtekinthető a Bank honlapján 
(www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. A 2019. szeptember 14-én hatályba lépő 
módosítások nagyobb betűmérettel, dőlt betűvel és sárga háttér színnel kerültek megjelölésre 
a szövegben. 
 
 
A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja továbbá Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános 
Üzleti Feltételei és a Lakossági Üzletszabályzata 2019. április 26. napján 
meghirdetett szöveghez képest annyiban módosul, hogy a 2019. július 1. 
hatályba lépéssel jelölt, nagyobb betűmérettel és aláhúzással kiemelt 
rendelkezések az alábbiakra tekintettel 2020. március 2. napján lépnek 
hatályba – egyebekben változatlan tartalommal.   
 
A fenti módosítás indoka: 

 
Az azonnali fizetési rendszer (AFR) és az azonnali átutalás – 2019. július 
1. dátummal történő – bevezetését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – a 
23/2019. (VI. 5.) MNB rendelettel – 2020. március 2. napjára elhalasztotta. 
 
Az MNB ezen döntésére tekintettel a Bank az Általános Üzleti Feltételek és Lakossági 
Üzletszabályzat 2019. július 1-i hatályba lépéssel meghirdetett módosításainak  
hatályba lépését 2020. március 2. napjára módosítja, továbbá  Bankunk 
visszavonja a meghirdetett Kondíciós Listák azonnali átutalásra vonatkozó, 2019 július 
1-i hatályba lépéssel megjelölt változásait. 
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