
 
HIRDETMÉNY 

az SMEOn platformon elérhető szolgáltatásokról 
Hatályos: 2021. 02. 24. napjától 

 
 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az alábbiakban meghatározott feltételekkel kis- és középvállalati 
körbe tartozó, új Ügyfelek számára online fizetésiszámla-szerződés igénylésére, ügyfél átvilágításra és 
szerződéskötésre nyújtunk lehetőséget az SMEOn platformon. 
 
Vállalkozásra vonatkozó feltételek: 

• jelenleg nem vezet céges számlát a Raiffeisen Banknál 
• magyar adóilletőségű, és tényleges tulajdonosai Magyarországon adózó magyar 

állampolgárok (tehát kizárólag magánszemélyek tulajdonában van, a tulajdonosok között nem 
található vállalkozás) 

• a tényleges tulajdonos(ok) nem kiemelt közszereplő(k), nem kiemelt közszereplő közeli 
hozzátartozója(i), illetve kiemelt közszereplővel nem áll(nak) kapcsolatban 

• működő, vagy alakuló vállalkozása az alábbi cégformák egyikében működik: Egyéni 
vállalkozó, Kft., Bt., Kkt., Egyéni cég, Szövetkezet, mely nem állhat felszámolási, 
kényszertörlési, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás alatt 

• éves nettó árbevétele nem haladja meg a 282 millió Ft összeget 
• a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) szerint nem minősül pénzügyi intézménynek. 

 
A Vállalkozás képviseletében eljáró igénylőre vonatkozó feltételek: 

• magyar állampolgár, aki a vállalkozás önálló képviseletére jogosult vezető tisztségviselő 
vagy 

• magyar állampolgár, egyéni vállalkozó. 
 
Az SMEOn platformon az alábbi elnevezésű, Vállalati Kondíciós Listában meghatározott számlák 
igénylésére van lehetőség: 

• Raiffeisen Vállalkozói Aktív 1 számla 
• Raiffeisen Vállalkozói Aktív 2 számla 
• Raiffeisen Vállalkozói Aktív 3 számla 
• Raiffeisen Vállalkozói Aktív 4 számla 
• Raiffeisen Könyvelői számlacsomag 

 
Tájékoztatjuk, hogy az SMEOn platformon keresztül számlanyitási szolgáltatásunk kizárólag úgy 
vehető igénybe, ha egyúttal Mastercard Business bankkártyát, Raiffeisen Direkt telefonos szolgáltatást 
és Raiffeisen DirektNet internetes banki szolgáltatást is igényel.  
 
Az alkalmazást a https://szamlatnyitok.raiffeisen.hu oldalon éri el.  
 
A bankszámlával kapcsolatos díjakat, jutalékokat és költségeket, valamint a megbízások 
befogadásának rendjét Vállalati Kondíciós Lista tartalmazza. A szolgáltatásra vonatkozó feltételeket 
az Általános Üzleti Feltételekben, a Kis és Középvállalati Fizetésiszámla-szerződés Általános 
Szerződési Feltételekben, a Fizetésiszámla-szerződésben, a Vállalati Kondíciós Listában, a 



szerződéskötési folyamat során átadott tájékoztatókban, a https://szamlatnyitok.raiffeisen.hu oldalon 
és a jelen Hirdetményben találja meg. 
 
Az SMEOn platformon (csatornán) a jognyilatkozatok megtétele a Bank részéről minősített 
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegző használatával történik. Az 
elektronikus bélyegző használatára a Bank nevében kötelezettségvállalásra felhatalmazott két személy, 
Tokodi Gábor és Molnár Gyula felelősségi körében kerül sor. 
 

Budapest, 2021.02.24. 
Raiffeisen Bank Zrt. 


