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HIRDETMÉNY 
 

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Befektetési Szolgáltatási 
Üzletszabályzata módosul. 

 

A módosítás a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat (BÜSZ) alábbi pontjait érinti: 

 

1.I.1. Fogalmak 

Módosuló fogalmak: Alapszerződés, ÁÉKBV, áru, Felügyelet, függő ügynök, honlap, kollektív befektetési 

forma, Kondíciós Lista, pénzpiaci eszköz, Ptk. 

 

Új fogalmak: ABA, ABAK-irányelv, ABAK-rendelet, Kbfktv. 

 

1.I.2. Módosul a Bank adatainak meghatározása. 

 

1.I.4. Módosul a BÜSZ elérhetősége: ezen adatok a Bank honlapján is megtalálhatóak. 

 

1.I.6. Változnak a BÜSZ, az Alapszerződések, és a BÜSZ hatálya alá tartozó egyéb szerződések 

módosításának szabályai, a Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározottak szerint. 

 

1.I.7. Változik a Kondíciós Lista módosításának szabályai, a Bank Általános Üzleti Feltételeiben 

meghatározottak szerint. 

 

1.II.1.2 Pontosításra kerültek az ügyfélazonosítás során a Bank részére bemutatandó okiratok köre. 

 

1.II.2. Kiegészül a szakmai ügyfelek köre - az ügyfélkategóriák és minősítési szabályokon belül - a tőzsde és a 

központi szerződő fél fogalmával. Pontosításra kerül a kiemelt intézmény fogalma, illetve a szakmai ügyféllé 

történő minősítés feltételei. 

 

1.II.4. és 5. Módosulnak az Ügyféllel történő kapcsolattartás, illetve az ügyféltájékoztatás szabályai  

 

1.III.2.6. Módosulnak a megbízás feltételének szabályai. 

 

1.III.3. Változik az ajánlat visszavonásának és módosításának szabályai: csak azon megbízások vonhatóak 

vissza, amelyek teljesítését a Bank nem kezdte meg. 

 

1.III.7. Módosulnak a fedezet biztosításának ügyfél által elmulasztása esetén alkalmazandó szabályok. 

 

1.III.9. Változik a díjakra, költségekre vonatkozó szabályozás, egységesítésre kerül a Bank Általános Üzleti 

Feltételeiben meghatározottak szerint. 

 

1.III.13. Módosul a szerződések megszűnésének és felmondásában szabályozása, egységesítésre kerül a 

Bank Általános Üzleti Feltételeiben meghatározottak szerint. 
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1.III.14.Tekintettel arra, hogy az új Polgári Törvénykönyvben a felelős őrzés szabályai megszüntetésre 

kerülnek, ennek megfelelően módosulnak az értékpapírok megőrzésének szabályai a szerződés megszűnését 

követően. 

 

1.III. 15. és. 16. Módosulnak a felelősségi és titokvédelmi szabályok. 

 

1.III.19.Pontosításra kerül az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)által nem biztosított betétek köre. 

 

1.III.21. A Bank és az Ügyfél közötti jogviták tekintetében a hatálybalépést követően az általános hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező bíróságok jogosultak eljárni. 

 

1.IV.1.1.és 1.IV.1.2. Módosulnak az értékpapírszámla és az ügyfélszámla megszüntetésének szabályai, a 

bank jogosult 30 napos rendes felmondási határidővel indokolás nélkül megszüntetni a vonatkozó szerződést. 

 

1.IV.1.4. Az értékpapír (letéti) számla szabályai pontosításra kerültek. 

 

IV.3. Bizományosi vétel esetén az ügylet tárgyát képező értékpapírokat az elszámolással egyidejűleg írja jóvá 

az Ügyfél értékpapírszámláján. 

 

IV.3.3. A fedezet, biztosíték nyújtására vonatkozó szabályok pontosításra kerültek. 

 

 

A módosítások hatályba lépésének időpontja: 2014. március 15. 

 

A módosított Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat a mai naptól megtekinthető a Bank honlapján 

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

 

 

2014. február 28. 

                                                                                   

                                                                                            Raiffeisen Bank Zrt. 

 

 


