
HIRDETMÉNY 
 

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Kis- és Középvállalati Hitelezés Általános 

Szerzıdési Feltételek (KKV HÁSZF) módosulnak.  

 

A módosítás a KKV HÁSZF Különös rendelkezések fejezetének alábbi pontjait érinti: 

 

II. Elıfeltételek valamennyi Ügyfélre vonatkozó része 

IV. Bankszámlahitel fejezet 2. Igénybevétel pontja 

V. Kölcsön fejezet 2. Lehívó levél alapján történı folyósítás pontja 

VI. Multicurrency Kölcsön fejezet 2. Lehívás pontja 

VII. Rulírozó hitel fejezet 2. Lehívás pontja 

VIII. Multicurrency rulírozó hitel fejezet 2. Lehívás pontja 

IX. A Bankszámlahitel és Multicurrency Bankszámlahitel, a Kölcsön és a Multicurrency Kölcsön, a Rulírozó Hitel és a 

Multicurrency Rulírozó Hitel közös szabályai fejezet alábbi pontjai: 

                           3. Egyszeri kezelési költség megfizetése 

                           4. Kezelési költség megfizetése 

                           5. Folyósítási jutalék megfizetése 

                           6. Rendelkezésre tartási jutalék megfizetése 

                           7. Munkaszüneti nap 

                           9. Igénybevételi lehetıség felfüggesztése 

                          10. Folyósítás 

XII. Engedményezés fejezet 2. pontja 

XIII. Biztosítékok fejezet 3. Beszedési megbízás pontja és 8. Zálogjog pont 8.4 alpontja 

XVII. Hatálybalépés, módosítás, megszőnés fejezet 1. Hatálybalépés és 3. Megszőnés pont 3.4 alpontja  

 

A fenti módosítások hatálybalépésének idıpontja: 2011. május 30. 
 

A módosított Kis- és Középvállalati Hitelezés Általános Szerzıdési Feltételek a mai naptól megtekinthetı a 

Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. 

 

A fıbb módosítások a jelen hirdetmény mellékletében is megtekinthetık.  

 

2011. május 13.                                                                                  Raiffeisen Bank Zrt. 

 



 

Melléklet 

Kis- és Középvállalati Hitelezés Általános Szerzıdési Feltételek 2011. május 30-tól módosuló rendelkezései 

 

II. Elıfeltételek valamennyi Ügyfélre vonatkozó része 

Az APEH és a VPOP elnevezések módosításra kerültek, az új hatóság neve: NAV. 

 

IV. Bankszámlahitel fejezet 2. Igénybevétel pontja 

Kiegészítésre került ez a pont az igénybevételi lehetıség megnyílásának a), b) és c) feltételeivel.   

 

V. Kölcsön fejezet 2. Lehívó levél alapján történı folyósítás pontja 

VI. Multicurrency Kölcsön fejezet 2. Lehívás pontja 

VII. Rulírozó hitelfejezet 2. Lehívás pontja 

VIII. Multicurrency rulírozó hitel fejezet 2. Lehívás pontja 

A fenti pontokban a Lehívó levél Bankhoz történı benyújtásának határideje került módosításra a folyósítást megelızı 

3. munkanapra. 

 

IX. A Bankszámlahitel és Multicurrency Bankszámlahitel, a Kölcsön és a Multicurrency Kölcsön, a Rulírozó Hitel és a 

Multicurrency Rulírozó Hitel közös szabályai fejezetben: 

3. Egyszeri kezelési költség megfizetése 

Kiegészítésre került ez a pont azzal az új rendelkezéssel, hogy meghatározott célra fordítható hitel-, illetve kölcsön 

esetén az egyszeri kezelési költséget – a hitel illetve kölcsön összegébıl történı levonás helyett - Ügyfél saját 

forrásból köteles megfizetni és a Bank a folyósítást követı 2 munkanapon belül terheli meg Ügyfél bankszámláját 

annak összegével. 

 

4. Kezelési költség megfizetése 

Módosításra került a havi kezelési költség megfizetésének idıpontja, amely az új szabály szerint minden naptári 

hónapban a kamat esedékessége napjával megegyezı naptári napon, illetve a lejáratkor esedékes. 

 

5. Folyósítási jutalék megfizetése 

Kiegészítésre került ez a pont azzal az új rendelkezéssel, hogy meghatározott célra fordítható hitel-, illetve kölcsön 

esetén a folyósítási jutalékot – a hitel illetve kölcsön összegébıl történı levonás helyett - Ügyfél saját forrásból köteles 

megfizetni és a Bank a folyósítást követı 2 munkanapon belül terheli meg Ügyfél bankszámláját annak összegével 

 

6. Rendelkezésre tartási jutalék megfizetése 

A 6. pont negyedik sorában a „Kölcsönbıl/Hitelbıl” felsorolás kiegészítésre került a „Bankszámlahitel-keretbıl” 

szöveggel. 

 

7. Munkaszüneti nap 

Ez a pont kiegészült azzal az új rendelkezéssel, mely szerint, ha a kezelési költség esedékességének idıpontja 

munkaszüneti nap, akkor a kezelési költség a megelızı banki munkanapon fizetendı. 

 

9. Igénybevételi lehetıség felfüggesztése 

Ez a pont kiegészítésre került az egyedi szerzıdésekben foglalt azon klauzulával – annak tartalmi változtatása nélkül 

- mely szerint forinttól eltérı devizában nyújtott kölcsön, illetve Bankszámlahitel esetén a Bank rajta kívül álló 



elháríthatatlan külsı ok bekövetkezése esetén jogosult a Kölcsön illetve Bankszámlahitel igénybevételét felfüggeszteni 

és Ügyfélnek ajánlatot tenni a devizanem módosítására. 

 

10. Folyósítás 

Kiegészítésre került ez a pont a folyósítás a), b) és c) feltételeivel. 

 

XII. Engedményezés fejezet 2. pontja 

Kiegészült ez a pont a „Kamatidıszak” definícióval és az alkalmazandó referencia kamatnak a Kamatidıszak 

hosszától függı meghatározásával. 

 

XIII. Biztosítékok fejezet 3. Beszedési megbízás pontja és 8. Zálogjog pont 8.4 alpontja 

A 3. Beszedési megbízás pont az utolsó bekezdésben új rendelkezéssel egészült ki az Ügyfél által Bank javára adott, 

beszedésre vonatkozó felhatalmazás Ügyfél és a Bank között létrejövı újabb ügyletek kapcsán történı 

felhasználására vonatkozóan. 

A 8. Zálogjog 8.4 alpontjában pontosításra került, hogy a zálogjog alapításával, fenntartásával, érvényesítésével és 

a zálogfedezet ellenırzésével kapcsolatosan milyen költségek terhelik az Ügyfelet. 

 

XVII. Hatálybalépés, módosítás, megszőnés fejezet 1. Hatálybalépés és 3. Megszőnés pont 3.4 alpontja  

Az 1. Hatálybalépés pont kiegészítésre került azzal, hogy a Szerzıdés hatálybalépésének elıfeltétele az Ügyfél által 

Bank rendelkezésére bocsátott biztosítékok Bank által elvégezett tartalmi és formai ellenırzése és elfogadása. 

 

A 3. Megszőnés 3.4 pontja kiegészült egy új e) alponttal, az eredeti e) és f) alpont jelölése pedig f) és g) alpontra 

módosult, illetve az új g) alpontban pontosításra került az ÁÜF megfelelı fejezetére való hivatkozás.  

 

 


