
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:  

II. fejezet Kondíciós Lista 2.1 pont. 

III. fejezet Banktitok, Ügyfél személyes adatainak nyilvántartása, adatszolgáltatás 3.3.2 pont 

IV. fejezet Rendelkezési jog, képviselet, aláírás 4.2.3, 4.3.1 és 4.3.1.3 pont 

XX. fejezet A szerzıdés megszőnése, megszüntetése 20.2 c) alpont 

 

2. rész: 

XI. Hitelkártya fejezet 11.6. 5, 11.8.1, 11.8.7  és 11.8.10 pont. 

 

A módosítások hatályba lépésének idıpontja: 2014. június 2. 
 

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

valamint a bankfiókokban. 

 

A módosított rendelkezéseket a Bank a jelen hirdetmény mellékleteként is közzéteszi. A könnyebb 

áttekinthetıség érdekében a módosítások a szövegben kiemelésre kerültek.  
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Melléklet 

 

Az Általános Üzleti Feltételek 2014. június 2. napjától módosuló 
rendelkezései 
 

1. rész 

 

II. fejezet Kondíciós Lista 2.1 pont. 

……… 
Bank a Kondíciós Listát, illetve a Hirdetményt – amely nyilvános és bárki számára megismerhetı – az ügyfélforgalom 
számára nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu) elhelyezi, illetve kérésre az 
Ügyfél rendelkezésére bocsátja.  

III. fejezet Banktitok, Ügyfél személyes adatainak nyilvántartása, adatszolgáltatás 3.3.2 pont 

 
Bank az Ügyfelekrıl tudomására jutott adatokat – beleértve az Ügyfél személyes és pénzügyi adatait, valamint a 
kötelezettségeinek teljesítésére, fizetıkészségére vonatkozó információkat – jogosult a Bank érdekeltségi körébe tartozó 
vállalkozások – a Bank tulajdonosa, a Raiffeisen RBHU Holding GMBH, illetve az osztrák Raiffeisen Csoporthoz tartozó 
hazai és külföldi vállalkozások és leányvállalatok (a továbbiakban: Raiffeisen Csoport) tagjai – részére kockázatelemzési, 
kockázatkezelési, marketing, illetve követelés értékesítési célokból átadni. A Raiffeisen Csoport magyarországi 
tagjainak felsorolását a jelen Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan részét képezı 1. számú melléklet tartalmazza. 

IV. fejezet Rendelkezési jog, képviselet, aláírás 4.2.3, 4.3.1 és 4.3.1.3 pont 
 

4.2.3 Az Ügyfél halála esetén – az Ügyfél elhalálozási rendelkezésének hiányában – az Ügyfél örököse köteles a Banknál 
örökösi minıségének igazolására jogerıs, teljes vagy ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzést, bírósági határozatot, 
illetve öröklési bizonyítványt (külföldiek esetén a hazai joguk szerint ennek megfelelı, felülhitelesített okiratot) eredeti 
okiratban becsatolni. Bank az örökhagyó Ügyfél Banknál elhelyezett vagyonát csak az elıbb említett dokumentumok 
átadása esetén adja ki az örökösöknek. 

 

4.3.1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. CXXXVI törvény 
(Pmt.) értelmében a Bank köteles az Ügyfél – beleértve a számlatulajdonos Ügyfél átvilágítását az üzleti kapcsolat 
létesítésekor vagy az ügyleti megbízás végrehajtása elıtt, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben 
elvégezni. Az ügyfél átvilágítás keretében Bank az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat továbbá 
a képviselıjét – illetve a Pmt.-ben meghatározott esetekben az Ügyfél tényleges tulajdonosát – köteles azonosítani és 
személyazonosságának igazoló ellenırzését elvégezni a Pmt.-ben meghatározott okiratok alapján, illetve köteles a Pmt.-
ben meghatározott, adatokat rögzíteni. A Pmt-ben elıírt adatokon túlmenıen az ügyfél átvilágítás 
részeként a Bank – külön jogszabályokban foglalt rendelkezések alapján – jogosult az ügyfél egyéb 
adatait, így különösen az Ügyfél adóilletıségére vonatkozó információkat is rögzíteni és az 
adóilletıség megállapítását igazoló dokumentumok bemutatását kérni. A Bank ellenırzi a részére 
bemutatott azonosságot igazoló okiratok, illetve külön okiratba foglalt meghatalmazás esetén annak érvényességét, a 

rendelkezésre jogosult esetében a rendelkezési jog jogcímét, továbbá a képviselı képviseleti jogosultságát. A Bank a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl szóló belsı szabályzatában meghatározott esetekben az 
Ügyfélre, annak képviselıjére, meghatalmazottjára, tényleges tulajdonosára, illetve az üzleti kapcsolatra és az ügyletre 
vonatkozó, kötelezıen rögzítendı adatokon kívül további, a Pmt.-ben meghatározott adatokat is rögzíthet és kezelhet. A 
Bank kérésére az Ügyfél köteles a Pmt.-ben meghatározott és az ott meghatározott feltételeknek megfelelı okiratot vagy 
annak hiteles másolatát benyújtani.  



4.3.1.3 Abban az esetben, ha Ügyfél az átvilágításához nem járul hozzá, vagy az a jogszabályban elıírt módon nem 
végezhetı el, illetve ha az Ügyfél az adóilletıség megállapításához szükséges adatokat és 
dokumentumokat nem bocsátja a Bank rendelkezésére,  Bank az üzleti kapcsolat létrehozását, illetıleg a 
tranzakció teljesítését megtagadja, illetve alkalmazza a külön jogszabályban meghatározott egyéb 
jogkövetkezményeket, vagy az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot megszünteti. 

XX. fejezet A szerzıdés megszőnése, megszüntetése 20.2 c) alpont 
 

Ügyfél vagy bármely harmadik személy kötelezett a Bankkal kötött egyedi szerzıdés, rá vonatkozó üzletszabályzat, a 
Bank Általános Üzleti Feltételeinek bármely rendelkezését súlyosan megszegi és – amennyiben a szerzıdésszegés 
orvosolható – a szerzıdésszegı fél a Bank felszólítására a szerzıdésszegést nem orvosolja, 

 

A Raiffeisen Bank 2014. június 2. napjától lehetıvé teszi, hogy ügyfelei a hitelkártya-számla terhére eseti 

átutalási megbízást nyújtsanak be. A Hitelkártya fejezet alábbi pontjai az új szolgáltatás bevezetésére 

tekintettel kerülnek módosításra. 

 

2. rész 

 

XI. Hitelkártya fejezet 11.6. 5., 11.8.1., 11.8.7 . és 11.8.10 pont. 

 
11.6.5 A Hitelkeret a Hitelkártya-számlához kapcsolódóan Bank által kibocsátott Hitelkártya(ák) 
használatával, eseti átutalási megbízás megadásával, valamint a Kondíciós Listában meghatározott 
egyes kártyatípusok esetében csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 
megadásával vehetı igénybe. A Bank lehetıvé teheti, hogy Ügyfél a Hitelkártya-számla terhére más 
fizetési módok (megbízások) útján is rendelkezzen. 

Az eseti átutalási megbízás megadására, befogadására, teljesítésére, a Felek jogaira és 

kötelezettségeire az Általános Üzleti Feltételek 1. rész V. fejezetében, a konverziós deviza átutalások 

tekintetében a VII. fejezetben foglaltak, továbbá a VIII. fejezet 8.1 és 8.2 pontjai, valamint a 

vonatkozó Kondíciós Lista rendelkezései a jelen pont szerinti eltérésekkel megfelelıen irányadóak. 

A Hitelkártya-számla terhére megadott eseti átutalási megbízás tekintetében az Általános Üzleti 

Feltételek V., VII. és VIII. fejezetében hivatkozott fizetési számla alatt a jelen fejezet szerinti 

Hitelkártya-számlát kell érteni. A Bank az eseti átutalási megbízásokat a rendelkezésre álló 

felhasználható Hitelkeret terhére teljesíti. Eseti átutalási megbízás megadására kizárólag a Bank 

telefonos ügyfélszolgálatán (Raiffeisen Direkt), illetve a Bank internetes rendszerén (Raiffeisen 

DirektNet) keresztül van lehetıség. Amennyiben a Bank a Hitelkártyát akár idılegesen, akár 

véglegesen letiltja, az eseti átutalási megbízást nem teljesíti, tekintet nélkül arra, hogy a 

rendelkezésre álló felhasználható Hitelkeret összege azt egyébként lehetıvé tenné. 

11.8.1 A Bank az Ügyfél (Társkártya birtokos) részére kibocsátott Hitelkártya használata útján létrejött tranzakciókkal – 
azok jogosságának vizsgálata nélkül – valamint az eseti átutalási megbízás és a csoportos beszedési 
megbízás összegével a Hitelkártya-számlán rendelkezésre álló Hitelkeret felhasználható egyenlegét csökkenti, majd a 
Hitelkeretbıl igénybe vett összeget jelen Általános Üzleti Feltételek 10.1.6.1 pontjában foglaltak szerint elszámolja Ügyfél 
Hitelkártya-számlája terhére. 

A Hitelkártya-számla elszámolási számlaként funkcionál azzal, hogy annak pozitív egyenlegére a Bank nem fizet kamatot. 

 



11.8.7 Ügyfél a Hitelkeret terhére folytatott tranzakciók után a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott ügyleti kamat, 
díjak, illetve jutalékok megfizetésére köteles, melyek az alábbiak szerint kerülnek felszámításra: 

A vásárlási tranzakció útján igénybe vett összeg, valamint a felszámításra kerülı díjak és jutalékok – a soron következı 
számlakivonaton megjelölt fizetési határidıig – visszafizetett összege után a Bank nem számít fel ügyleti kamatot. 

Abban az esetben, ha a mindenkori számlakivonat szerinti fizetési határidıig az adott vásárlási tranzakciónak, valamint a 
felszámított díjnak, jutaléknak megfelelı tartozás összege nem vagy nem teljes mértékben kerül visszafizetésre, a Bank a 
meg nem fizetett összeg után a tranzakció értéknapjától a visszafizetés napjáig ügyleti kamatot számít fel. 

A készpénzfelvételi tranzakció után tranzakciós díj és a tranzakció értéknapjától a visszafizetésig ügyleti kamat kerül 
felszámításra tekintet nélkül arra, hogy az aktuális számlakivonatban megjelölt tartozás milyen mértékben, illetve 
visszafizetésre került-e. 

Az esetlegesen csoportos beszedési megbízás útján terhelésre került összegek utáni ügyleti kamatok számítására a 
vásárlási tranzakciókra vonatkozó rendelkezések megfelelıen irányadók. 

Az eseti átutalási megbízás alapján terhelésre került összegek utáni ügyleti kamatok számítására a 
készpénzfelvételi tranzakciókra vonatkozó rendelkezések megfelelıen irányadóak. 

 

11.8.10 A Hitelkártya-számla javára teljesített (befizetett, átutalt) összegek az alábbi sorrendben kerülnek elszámolásra: 

1. ügyleti kamat 

2. díjak, jutalékok 

3. csoportos beszedési megbízás összege  

4. a tranzakciók összegei, a legkorábban lebonyolított tranzakciótól kezdıdıen idırendi sorrendben. 

Az azonos értéknappal könyvelt tranzakciók esetén a kiegyenlítési sorrend: 

1. készpénzfelvétel tranzakció, ide értve az eseti átutalási megbízás alapján terhelt összeget is 

2. vásárlási tranzakció. 

A visszafizetett összegek jóváírásukat követıen, – a Hitelkeret összegének erejéig – jelen szerzıdésben foglaltak szerint 
újra felhasználhatók. 

A Bank mind a forintban, mind a devizában felmerült költségeket a számla devizanemében számítja fel. 

A Hitelkártya-számla javára az alábbi módokon lehet fizetéseket teljesíteni: 

– pénztári befizetés 

– a Banknál vezetett fizetési számla terhére történı eseti, illetve állandó átvezetési megbízás 

– más banknál vezetett fizetési számla terhére történı banki átutalás 

– keretfeltöltı szolgáltatás az aktuális záró egyenleg szerinti teljes tartozás Banknál vezetett fizetési számla terhére történı 
átvezetésére, vagy annak beszedésére más banknál vezetett fizetési számla terhére megadott csoportos beszedési 
megbízással 

– minimum összegre vonatkozó átvezetési megbízás a Banknál vezetett fizetési számla terhére vagy arra vonatkozóan 
adott csoportos beszedési megbízás más banknál vezetett fizetési számla terhére  

Amennyiben Ügyfél az aktuális záró egyenleg szerinti teljes tartozás teljesítésére ad csoportos beszedési megbízást vagy 
állandó átvezetési megbízást (keretfeltöltı szolgáltatás), és a terhelendı fizetési számlán a teljes tartozás kiegyenlítéséhez 
szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a megbízást a Minimum fizetendı összegre teljesíti. 

A Hitelkártya-számlára befizetett összeghez az Ügyfél a Hitelkártyájával végzett tranzakcióval, 

eseti átutalási megbízás megadásával, valamint a Kondíciós Listában meghatározott egyes 

kártyatípusok esetében csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 



megadásával juthat hozzá. Bank a Hitelkártya-számlát érintıen – a Hitelkártya, illetve a 

fizetési számla megszüntetés kivételével – pénztári kifizetést nem teljesít.  


