
 

 
 

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. részben: 

V. fejezet 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.5.1, 5.5.4, 5.8.1, 5.11.2.1 és 5.11.4 pontok 

 

XIX. fejezet 19.5 és 19.10 pontok 

 

A módosítások hatályba lépésének idıpontja: 2013. január 1. 
 

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. október 18. 

                                                                                   

                                                                                            Raiffeisen Bank Zrt. 

 



Melléklet 

 
Az Általános Üzleti Feltételek 2013. január 1. napjától módosuló fıbb 
rendelkezései 
 

V. fejezet  
5.1.1 pont: Ez a pont a 12/2012 (VI.12.) MNB rendeletnek való megfelelés érdekében kiegészül azzal, hogy 

ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés sorba állításának kezdete nem munkanapra esik, a Bank az értesítési 

kötelezettségének a következı munkanapon tesz eleget. 

 

5.1.2. pont: A felhatalmazó levél – nem kötelezı – tartalmi elemeinek felsorolása kiegészül egy új (iv) részfizetési 

lehetıség és annak legkisebb összege elemmel és az eredeti (iv) a visszavonás módja elem sorszáma (v)-re változik. 

Ugyanezen pontban hatról négy munkanapra módosul az a határidı, amelyen belül a Bank a kedvezményezettet értesíti 

az Ügyféltıl átvett, csoportos beszedési megbízásra szóló felhatalmazás befogadásáról, módosításáról illetve 

megszüntetésérıl, továbbá a Csoportos beszedés alpont szövege a 12/2012 (VI.12.) MNB rendeletnek való 

megfelelés érdekében pontosításra került .  

 

Az 5.2 Fizetési megbízások beérkezése és átvétele szétbontásra került két pontra. Az új 5.2 pont szól a Fizetési 

megbízások beérkezésérıl, az új 5.3 pont pedig a Fizetési megbízások átvétele szabályait tartalmazza. A befogadás 

fogalma a jogszabályi megfelelés érdekében törlésre került a szövegbıl. 

Az új 5.3.1 pontban pontosításra került az átvétel idıpontja a 12/2012 (VI.12.) MNB rendeletnek megfelelıen. 

Az új 5.3.2 pont kiegészült azzal, hogy a megbízások beérkezési sorrendjére a Bank nyilvántartása az irányadó. 

 

Az eredeti 5.3 Fizetési megbízások befogadása pont a 12/2012 (VI.12.) MNB rendeletnek megfelelıen hatályát 

veszti. 

 

5.5.4 pont: pontosításra került a sorba állított fizetési megbízás teljesítésének visszautasításáról szóló értesítés kiküldésének 

idıpontja, amely a sorba állítás utolsó napját követı munkanap. 

Ugyanezen pont kiegészült azzal, hogy papíron benyújtott fizetési megbízás visszautasításáról szóló értesítés kiküldhetı a 

Bank internetes rendszerén (DirektNet) keresztül is, továbbá kiegészült a rendszeres átutalási megbízás teljesítésének 

visszautasításáról szóló értesítés módjával. 

 

5.8.1 pont utolsó mondata kiegészült azzal, hogy a Bank a részteljesítést elıíró, beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó  felhatalmazó levél befogadásáról is egyedi mérlegelés alapján dönt. 

 

Az 5.11.2.1 pontból törlésre került a nem számlavezetı pénzforgalmi szolgáltatónál forintban teljesített 

készpénzbefizetésre vonatkozó bekezdés, amely jogszabályváltozás miatt hatályát vesztette.  

 

XIX. fejezet 

A 19.5 Fogyasztóval kötött lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdésekre vonatkozó rendelkezések fejezet kiegészült egy új 

19.5.9 ponttal, amely az ingatlanfedezetes kölcsönszerzıdésben rögzített referencia kamaton felüli felár Bank általi 

egyoldalú módosításának feltételeit állapítja meg. 

 

A 19.10 pontban megjelölésre került, hogy tartós adathordozón történı értesítésnek minısül a Raiffeisen DirektNet illetve a 

Raiffeisen Expressz rendszeren küldött elektronikus értesítés. 


