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Online regisztrációhoz kötött jóváírási akció új ügyfelek számára  
(online jóváírási akció) 

 

Akció:  

 Jóváírási akció: a Bank a kölcsönösszeg kifizetését követő 30 napon belül, utólagosan jóváír az Adós 

Raiffeisen Bank Zrt.nél vezetett bankszámláján 40.000 Ft-ot.  

 

Akció résztvevői: Minden az Akcióban résztvevő terméket igénylő Ügyfél (Adós és Adóstárs), amennyiben az 

alábbi feltételeket teljesíti:   

 akció időtartama alatt Adós vagy Adóstárs a Raiffeisen Bank Zrt. által üzemeltetett lakashitel.raiffeisen.hu, 

vagy a raiffeisen.hu weboldalon regisztrál, azaz a weboldalon található regisztrációs form-ot kitölti 

(Visszahívás kérése), és beküldi (Regisztrálok gomb megnyomását követően) és  

 a regisztrációt követően a Bank telefonos Ügyfélszolgálata a regisztrációt követő napon belül a regisztráló 

Ügyféllel sikeresen felvette a kapcsolatot, a telefonos egyeztetés során az előzetes minimum feltétel 

ellenőrzés pozitív eredménnyel végződött, majd ezt követően az Ügyfél jelezte szándékát a fiókba 

látogatásra vagy a telefonos Ügyintéző segítségével bankfióki időpont foglalás történt és 

 az ügyfél megfelel az új ügyfélre vonatkozó kritériumnak és az Adós újonnan nyit a Raiffeisen Banknál forint 

bankszámlát.  

 az Ügyfél 2019. 05.01. és az online regisztrációs form kitöltési időpontja között a Raiffeisen Bank fiókjában 

személyesen tájékoztatást nem kapott akcióban részt vevő termékkel kapcsolatban, továbbá a Telefonos 

Ügyfélszolgálat tájékoztatása megelőzi a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen nyújtott első tájékoztatás 

időpontját.  

 

Akcióban nem vehet részt a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és leányvállalatainak munkavállalója, vezető tisztségviselője 

vagy ezek közeli hozzátartozója. 

 

Akció érvényessége:  

2019. június 01. és 2019. augusztus 30. közötti - a regisztrációs form kitöltésével – regisztráció majd azt követően 

telefonos tájékoztatást követően, legkésőbb 2019. szeptember 15-ig beadott igénylések alapján kifizetett kölcsönökre 

vonatkozik, ahol a hitelígrévény kiállítási dátuma nem későbbi, mint 2019. november 30.-a. 

Új Ügyfél: Az ügylet egyik szereplőjének sincs (Adós, Adóstárs, zálogkötelezett, kezes) 2019. május 31.-én 

Raiffeisen lakossági bankszámlája, és a kölcsön igénylésekor Raiffeisen lakossági hitele. 

Az akció korlátozása:  

 Egy ügylet (Akcióban résztvevő termék) esetén maximum egy jóváírás nyújtható .  

 Az akcióban nyújtott jóváírás egy Ügyfél egy ügyletének vonatkozásában nyújtható.  

 A jóváírás abban az esetben sem jár többször, amennyiben egy ügyletben Adós és Adóstárs is regisztrált, 

abban az esetben is csak egyszer jár a jóváírás.  

 Amennyiben az Ügyfél hitelcélját több ügylettel valósítja meg, vagy az akció időtartama alatt több igénylést 

nyújt be, úgy az akció csak egy ügylet vonatkozásában érvényes.  

 A kedvezmény csak a jelen kondíciós lista 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. és 1.2. pontjában részletezett induló díj 

akciókkal vonható össze. 

 A jóváírás csak kifizetett jelzáloghitel szerződések esetén érhető el. 
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A jóváírás feltétele:  

 Az Ügyfél jogosult az akciót igénybe venni (akció résztvevői pontban leírt feltételek esetén)  

 Az igénylés beadására és a hitelígérvény kiállítására az akció érvényességén belül kerül sor. 

 Az akcióban érintett kifizetett kölcsönszerződés vonatkozásában a jóváírás napjáig esedékes havi 

törlesztőrészletek mindegyike késedelem nélkül, az esedékesség napján, maradéktalanul teljesítésre kerül.  

 Az ügyfélnek nem volt 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó késedelme és/vagy kerettúllépése semmilyen az 

akcióban érintett, kifizetett kölcsönszerződésen kívüli Banki termék illetve szolgáltatás igénybevételéhez 

kapcsolódóan a kölcsön folyósítása és a jóváírás között eltelt időszakban.  

 Az Adós a jóváírás napján forint bankszámlával rendelkezik a Raiffeisen Bank Zrt.-nél és a Bankkal szemben 

az akcióban érintett kölcsönből eredően tőketartozása (nem késedelmes) áll fenn.  

 Amennyiben az Ügyfél bankszámlája engedélyezett negatív egyenlegű (folyószámla hitelkeret szerződéssel 

rendelkezik, mely rendelkezésre álló keretet kihasználta) és a jóváírást követően továbbra is negatív 

egyenleg mutatkozik, úgy a jóváírást teljesítettnek kell tekinteni. 

Jóváírás teljesítésének helye: A jóváírást a Bank az adós Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett forint bankszámlájára 

teljesíti. 

Akcióban résztvevő termékek:  
 

Raiffeisen Lakáshitel, Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön, Raiffeisen Személyi Kölcsön 

Ingatlanfedezettel, Raiffeisen Egyetlen hitel Szabad felhasználású hitel kiváltására és Raiffeisen Egyetlen hitel 

Lakáscélú hitel kiváltására elnevezésű termékek. 

Az igényelt kölcsönnek nem lehet célja a Raiffeisen Banknál fennálló kölcsön/hiteltartozás kiváltása. 

 


