
HIRDETMÉNY 
 

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei 
módosulnak. 

 

A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 

 

1. rész:  

XIII/A fejezet Fizetési késedelem és lejárt tartozások elszámolása 13.5.1 pont. 

2. rész: 

X. Bankkártya fejezet 10.1.7.4.pont és 10.1.9.2 pont; 

XI. Hitelkártya fejezet 11.11 pont. 

 

Az 1. részt érintı módosítás hatályba lépésének idıpontja: 2012. április 15. 
A 2. részre vonatkozó módosítások 2012. április 1. napján lépnek hatályba. 
 

A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), 

valamint a bankfiókokban. 

 

A fıbb módosítások a jelen hirdetmény mellékletében is megtekinthetık.  

 

2012. március 30. 

                                                                                   Raiffeisen Bank Zrt. 

 



 

Melléklet 

 
Az Általános Üzleti Feltételek 2012. április 1. és április 15. napjától 
módosuló rendelkezései 
 

1. rész XIII/A fejezet Fizetési késedelem és lejárt tartozások elészámolása 13.5.1 pont: 

A módosítás értelmében a Bank a fogyasztónak minısülı Ügyfél által teljesített befizetést, illetve a beszámított 

összeget a régebben lejárt szerzıdésbıl származó tartozások összegére számolja el akként, hogy az adott 

szerzıdés alapján különbözı jogcímeken fennálló tartozások közül elsıként a költségek és díjak, 

másodsorban az ügyleti kamat tartozás, harmadsorban a tıketartozás, végül pedig a felhalmozódott 

késedelmi kamattartozás kerül kiegyenlítésre. Fogyasztónak nem minısülı Ügyfél által teljesített befizetést, 

illetve a beszámított összeget a Bank a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint számolja el. A Bank 

jogosult a saját döntése alapján – a jelen bekezdésben foglalt sorrendtıl eltérıen, az Ügyfél számára 

kedvezıbb módon - elsıdlegesen a tıketartozást csökkenteni vagy kiegyenlíteni. 

 

2. rész: 

X. Bankkártya fejezet 10.1.7.4.pont: 

A módosítást követıen a megújítás Bank általi megtagadása a bankkátya jogviszony Bank általi 

felmondásának minısül. A Bank a megújítás megtagadásáról a bankkártya lejáratát kettı hónappal 

megelızıen értesíti a Kártyabirtokost és Ügyfelet. A megújítás megtagadására irányuló döntését a Bank nem 

köteles az ügyfélnek megindokolni. Amennyiben megújításra nem kerül sor Kártyabirtokos és Ügyfél eljárására 

a 10.1.9.2. pontban foglaltak az irányadóak. 

A Bank az új bankkártya kibocsátásáról a Kártyabirtokost és Ügyfelet értesíti. 

 

10.1.7.4.2 pont törlésre kerül, a számozás ennek megfelelıen módosul. Az új 10.1.7.4.2 pont értelmében a 

régi lejáró bankkártya megújítására a felek között létrejött bankkártya jogviszony hatálya alatt kerül sor, az új 

bankkártyára a lejáró bankkártya feltételei irányadóak. 

 

A 10.1.9.2 pont kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy a bankkártya jogviszony megszőnésével Ügyfél 

köteles a bankkártyával kapcsolatosan esetlegesen keletkezett valamennyi tartozását a Banknak megfizetni. 

 

XI. Hitelkártya fejezet 11.11 pont: 

A módosítással a régi lejáró Hitelkártya megújítására a Bank és az Ügyfél között fennálló hitelkártya 

szerzıdés hatálya alatt kerül sor, az új Hitelkártyára a lejáró Hitelkártya feltételei irányadóak, ide nem értve a 

Hitelkeret összegében az erre irányuló felajánlás elfogadása esetén bekövetkezı változást. Az ügyfél 

Hitelkártya megújításhoz kapcsolódó jogaira az Általános Üzleti Feltételeknek a Hitelkártyához kapcsolódó 

Hitelkeret módosítására vonatkozó szabályai, valamint a bankkártya megújításának szabályai megfelelıen 

irányadóak. 

A Hitelkártya jogviszony megszüntetésérıl a Bank a Hitelkártya lejáratát kettı hónappal megelızıen köteles 

az Ügyfelet írásban értesíteni.   

 

 


