
Hiteltermékek (HUF alapon)

Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel szabad felhasználásra
Kamatcsökkentés mértéke

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel

0,30%

Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 2010.07.05. és 2011.04.08. között folyósított ügyletek, 
amennyiben a hiteligénylés beadásának idıpontja 2011.02.16-át megelızı (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 2011.02.16-tól  a 2011.04.10-ig beadott hiteligénylések, 
valamint 2011.02.16-át megelızıen beadott és 2011.04.08-át követıen folyósított ügyletek, 
amennyiben a folyósítás 2011.04.29-ig megtörténik (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 2011.04.11-tól 2011.04.29-ig beadott hiteligénylések és 
2011.06.03-ig folyósított igénylések, valamint a 2011.04.11 elıtt befogadott igénylések, amennyiben a 
folyósítás 2011.05.02 és 2011.06.03. között megtörténik (6 hónapos) 

0,30%

Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 2011.05. 02-tıl beadott hiteligénylések, valamint a 
2011.04. 29-ig befogadott hiteligénylések esetében, amennyiben a folyósítás 2011.06. 03. és 
2011.06.30. között történik meg (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 2011.07. 01. és 2011.09.30. között befogadott és 
2011.11.18-ig folyósított, valamint a 2011.07.01-ét megelızıen beadott és 2011.07.01 és 
2011.11.18-között folyósított hiteligénylések esetében (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 2011.10. 03 és 2011.12.01 között befogadott és 
2011.12.30-ig folyósított, valamint az azt megelızıen befogadott, de 2011.11.18- 2011.12.30. között 
folyósított hiteligénylésekre (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel  2011.12. 02-tıl befogadott és legkésıbb 2012.02.03-ig 
folyósított ügyletekre, valamint a 2011.12.02. elıtt befogadott és 2012.01.02 és 2012. 02.03. között 
folyüsított igénylésekre (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Személyi kölcsön ingatlanfedezettel (1 éves) 0,30%

Hiteltermékek (HUF alapon)

Raiffeisen Otthonvédelmi hitel
Kamatcsökkentés mértéke

Raiffeisen Otthonvédelmi hitel lakáscélú hitel kiváltására 2011.10.03. és 2011.12.01. között befogadott 
és 2011.12.30-ig folyósított hiteligénylésekre (12 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Otthonvédelmi hitel szabad felhasználású jelzáloghitel hitel kiváltására 2011.10.03. és 
2011.12.01. között befogadott és 2011.12.30-ig folyósított hiteligénylésekre (12 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Otthonvédelmi hitel lakáscélú hitel kiváltására 2011.12. 02-tıl befogadott, valamint a 
2011.12.02. elıtt befogadott és és 2012.01.02 -át követıen folyósított igénylésekre (12 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Otthonvédelmi hitel szabad felhasználású jelzáloghitel hitel kiváltására 2011.12. 02-tıl 
befogadott, valamint a 2011.12.02. elıtt befogadott és és 2012.01.02 -át követıen folyósított 
igénylésekre (12 hónapos) 0,30%

A jelen hirdetmény a „VII./B Hitelek II. Kivezetett, a Bank által már nem értékesített jelzálog alapú hiteltermékekre 

érvényes  lakossági kondíciós lista” elválaszthatatlan részét képezi.



Hiteltermékek (HUF alapon)

Raiffeisen Egyetlen hitel
Kamatcsökkentés mértéke

Raiffeisen Egyetlen hitel 2010.07.05. és 2011.04.08. között folyósított ügyletek, amennyiben a 
hiteligénylés beadásának idıpontja 2011.02.16-át megelızı (6 hónapos, lakáshitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2010.07.05. és 2011.04.08. között folyósított ügyletek, amennyiben a 
hiteligénylés beadásának idıpontja 2011.02.16-át megelızı (6 hónapos, szabad felhasználású 
jelzáloghitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen 2011.02.16-tól  a 2011.04.10-ig beadott hiteligénylések, valamint 2011.02.16-át 
megelızıen beadott és 2011.04.08-át követıen folyósított ügyletek, amennyiben a folyósítás 
2011.04.29-ig megtörténik (6 hónapos, lakáshitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.02.16-tól  a 2011.04.10-ig beadott hiteligénylések, valamint 2011.02.16-
át megelızıen beadott és 2011.04.08-át követıen folyósított ügyletek, amennyiben a folyósítás 
2011.04.29-ig megtörténik (6 hónapos, szabad felhasználású jelzáloghitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen Hitel 2011.04.11-tól 2011.04.29-ig beadott hiteligénylések és 2011.06.03-ig 
folyósított igénylések, valamint a 2011.04.11 elıtt befogadott igénylések, amennyiben a folyósítás 
2011.05.02 és 2011.06.03. között megtörténik (6 hónapos, lakáshitel kiváltásra) 

0,30%
Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.04.11-tól 2011.04.29-ig beadott hiteligénylések és 2011.06.03-ig 
folyósított igénylések, valamint a 2011.04.11 elıtt befogadott igénylések, amennyiben a folyósítás 
2011.05.02 és 2011.06.03. között megtörténik (6 hónapos, szabad felhasználású jelzáloghitel 
kiváltásra) 0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.05. 02-tıl beadott hiteligénylések, valamint a 2011.04. 29-ig befogadott 
hiteligénylések esetében, amennyiben a folyósítás 2011.06. 03. és 2011.06.30. között történik meg (6 
hónapos, lakáshitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.05. 02-tıl beadott hiteligénylések, valamint a 2011.04. 29-ig befogadott 
hiteligénylések esetében, amennyiben a folyósítás 2011.06. 03. és 2011.06.30. között történik meg (6 
hónapos, szabad felhasználású jelzáloghitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.07. 01. és 2011.09.30. között befogadott és 2011.11.18-ig folyósított, 
valamint a 2011.07.01-ét megelızıen beadott és 2011.07.01 és 2011.11.18-között folyósított 
hiteligénylések esetében (6 hónapos, lakáshitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.07. 01. és 2011.09.30. között befogadott és 2011.11.18-ig folyósított, 
valamint a 2011.07.01-ét megelızıen beadott és 2011.07.01 és 2011.11.18-között folyósított 
hiteligénylések esetében (6 hónapos, szabad felhasználású jelzáloghitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.10. 03 és 2011.12.01 között befogadott és 2011.12.30-ig folyósított, 
valamint az azt megelızıen befogadott, de 2011.11.18- 2011.12.30. között folyósított hiteligénylésekre 
(6 hónapos, lakáshitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.10. 03 és 2011.12.01 között befogadott és 2011.12.30-ig folyósított, 
valamint az azt megelızıen befogadott, de 2011.11.18- 2011.12.30. között folyósított hiteligénylésekre 
(6 hónapos, szabad felhasználású jelzáloghitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.12. 02-tıl befogadott igénylésekre, valamint a 2011.12.02 elıtt 
befogadott és 2012.01.02-át követıen folyósított igénylésekre (6 hónapos, lakáshitel kiváltásra)

0,30%

Raiffeisen Egyetlen hitel 2011.12. 02-tıl befogadott igénylésekre, valamint a 2011.12.02 elıtt 
befogadott és 2012.01.02-át követıen folyósított igénylésekre (6 hónapos, szabad felhasználású 
jelzáloghitel kiváltásra) 0,30%



Hiteltermékek (HUF alapon)

Raiffeisen Lakáshitel
Kamatcsökkentés mértéke

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított 6 hónapos Raiffeisen Lakáshitel, és Társasházi hitel

0,30%

Raiffeisen Lakáshitel 2010.07.05. és 2011.04.08. között folyósított ügyletek, amennyiben a hiteligénylés 
beadásának idıpontja 2011.02.16-át megelızı (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Lakáshitel 2011.02.16-tól  a 2011.04.10-ig beadott hiteligénylések, valamint 2011.02.16-át 
megelızıen beadott és 2011.04.08-át követıen folyósított ügyletek, amennyiben a folyósítás 
2011.04.29-ig megtörténik (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Lakáshitel 2011.04.11-tól 2011.04.29-ig beadott hiteligénylések és 2011.06.03-ig folyósított 
igénylések, valamint a 2011.04.11 elıtt befogadott igénylések, amennyiben a folyósítás 2011.05.02 és 
2011.06.03. között megtörténik (6 hónapos) 

0,30%

Raiffeisen Lakáshitel 2011.05. 02-tıl beadott hiteligénylések, valamint a 2011.04. 29-ig befogadott 
hiteligénylések esetében, amennyiben a folyósítás 2011.06. 03. és 2011.06.30. között történik meg (6 
hónapos)

0,30%

Raiffeisen Lakáshitel 2011.07. 01. és 2011.09.30. között befogadott és 2011.11.18-ig folyósított, 
valamint a 2011.07.01-ét megelızıen beadott és 2011.07.01 és 2011.11.18-között folyósított 
hiteligénylések esetében (6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Lakáshitel 2011.10. 03 és 2011.12.01 között befogadott és 2011.12.30-ig folyósított, 
valamint az azt megelızıen befogadott, de 2011.11.18- 2011.12.30. között folyósított hiteligénylésekre 
(6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Lakáshitel 2011.12. 02-tıl befogadott és legkésıbb 2012.02.03-ig folyósított ügyletekre, 
valamint a 2011.12.02. elıtt befogadott és 2012.01.02 és 2012. 02.03. között folyüsított igénylésekre 
(6 hónapos)

0,30%

Raiffeisen Építési hitel Családi házra (1 éves, 5 éves) 0,30%

Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Társasházi hitel (1 éves, 5 éves) 0,30%

Hiteltermékek (HUF alapon)

Raiffeisen Újrakezdés hitel
Kamatcsökkentés mértéke

Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálogfedezettel lakás célú hitel kiváltására, 2012. 02.06. elıtt folyósított 0,30%

Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálogfedezettel szabad felhasználású hitel kiváltására 2012. 02.06. elıtt 
folyósított

0,30%



Hiteltermékek (CHF alapon)

Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel
Kamatcsökkentés mértéke

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 
jövedelemigazolással

0,23%

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel 
jövedelemigazolással, rugalmas törlesztéssel

0,23%

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel jövedelemigazolás 
nélkül

0,23%

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel - Könnyedén hitel 0,23%

Lakásfelújításra jövedelemigazolással 0,23%

Deviza alapon nyújtott Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel szabad felhasználásra életbiztosítás 
fedezete mellett, jövedelemigazolással, elérési életbiztosítással

0,23%

Deviza alapon nyújtott Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel szabad felhasználásra életbiztosítás 
fedezete mellett, jövedelemigazolással, unit-linked életbiztosítással

0,23%

Deviza alapon nyújtott Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel szabad felhasználásra életbiztosítás 
fedezete mellett, jövedelemigazolás nélkül, elérési életbiztosítással

0,23%

Hiteltermékek (CHF alapon)

Raiffeisen Egyetlen Hitel
Kamatcsökkentés mértéke

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Egyetlen Hitel Lakáshitel kiváltásra jövedelemigazolással 0,23%

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Egyetlen Hitel Szabad felhasználású jelzáloghitel 
kiváltásra

0,23%

Egyetlen Hitel Lakáshitel kiváltásra jövedelemigazolással, elérési életbiztosítással 0,23%

Egyetlen Hitel Szabad felhasználású jelzáloghitel kiváltásra, elérési életbiztosítással 0,23%

Hiteltermékek (CHF alapon)

Raiffeisen Újrakezdés Hitel
Kamatcsökkentés mértéke

2010.08.05-ig folyósított Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálogfedezettel lakás célú hitel kiváltására, 
jövedelemigazolásos hitel kiváltására

0,23%

2010.08.05-ig folyósított Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálogfedezettel lakás célú hitel kiváltására, 
jövedelemigazolás nélküli hitel kiváltására

0,23%

2010.08.05-ig folyósított Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálogfedezettel szabad felhasználású hitel 
kiváltására, jövedelemigazolásos hitel kiváltására

0,23%

2010.08.05-ig folyósított Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálogfedezettel szabad felhasználású hitel 
kiváltására, jövedelemigazolás nélküli hitel kiváltására

0,23%

2010.08.05-ig folyósított Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálogfedezettel lakás célú hitel kiváltására, 
jövedelemigazolásos hitel kiváltására

0,23%

2010.08.05-ig folyósított Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálogfedezettel lakás célú hitel kiváltására, 
jövedelemigazolás nélküli hitel kiváltására

0,23%

2010.08.05-ig folyósított Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálogfedezettel szabad felhasználású hitel 
kiváltására, jövedelemigazolásos hitel kiváltására

0,23%

2010.08.05-ig folyósított Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálogfedezettel szabad felhasználású hitel 
kiváltására, jövedelemigazolás nélküli hitel kiváltására

0,23%



Hiteltermékek (CHF alapon)

Raiffeisen Lakáshitel
Kamatcsökkentés mértéke

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Lakáshitel és Társasházi hitel jövedelemigazolással 0,23%

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Lakáshitel és Társasházi hitel jövedelemigazolással, 
rugalmas törlesztéssel

0,23%

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Lakáshitel és Társasházi hitel jövedelemigazolás nélkül 0,23%

2010.07.05.-ét megelızıen folyósított Raiffeisen Lakáshitel és Társasházi hitel - Könnyedén Hitel 0,23%

Raiffeisen Lakáshitel életbiztosítás fedezete mellett jövedelemigazolás nélkül, elérési életbiztosítással 0,23%

Raiffeisen Lakáshitel életbiztosítás fedezete mellett jövedelemigazolással, elérési életbiztosítással 0,23%

Raiffeisen Lakáshitel életbiztosítás fedezete mellett jövedelemigazolással, unit-linked életbiztosítással 0,23%


