HIRDETMÉNY

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank OneCard Hitelkártyához kapcsolódó
vásárlás visszatérítési programjának feltételeit tartalmazó szabályzata módosul.

A módosítás az alábbi pontokat érinti:


I. Általános rendelkezések 5. pont,



II. A Hitelkártyával végrehajtott vásárlások után járó általános és kiemelt visszatérítés 2.1, 2.3
és 2.4 pont.

A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2015. április 1.

A módosított szabályzat a mai naptól elérhető a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a
bankfiókokban.

A módosított rendelkezéseket a Bank a jelen hirdetmény mellékleteként is közzéteszi. A könnyebb
áttekinthetőség érdekében a módosítások a szövegben kiemelésre kerültek.

2014. február 27.

Raiffeisen Bank Zrt.

Melléklet

I. Általános rendelkezések

5. Visszatérítésre negyedévente, az adott negyedévet követő hónap 20. napján kerül sor. Amennyiben
a visszatérítés nem banki munkanapra esik, a Bank a jóváírást az ezt követő első munkanapon teljesíti.
A visszatérítés összege negyedévente OneCard Gold Hitelkártya esetén legfeljebb
30.000,.-Ft,

OneCard

Standard

Hitelkártya

esetén

legfeljebb

10.000,.-Ft.

Ezt

meghaladóan a Bank visszatérítés címén jóváírást nem teljesít.

II.

A

Hitelkártyával

végrehajtott

vásárlások

után

járó

általános

és

kiemelt

visszatérítés

2. Kiemelt visszatérítés:

2.1 Az általános visszatérítésen felül kiemelt visszatérítésre az Ügyfél akkor jogosult, ha a kiemelt
visszatérítésre vonatkozó igényét a Bank részére jelezte. A kiemelt visszatérítésre Raiffeisen Direkt
automata telefonos ügyfélszolgálaton Direkt PIN kóddal történő azonosítást követően, vagy a Raiffeisen
DirektNeten, vagy a Raiffeisen Mobil Alkalmazáson keresztül lehet regisztrálni. A sikeres
regisztrációt - közvetlenül annak megtörténtét követően - a Bank hangüzenet formájában, illetve a
DirektNet, vagy a Mobil Alkalmazás felületén visszaigazolja.
Regisztrációra kizárólag főkártya birtokos Ügyfél jogosult.
2.3 A kiemelt visszatérítésnek két kategóriája van.
Kategória 1: az általános visszatérítésen felül további 2%, de negyedévente összesen legfeljebb
5.000,-Ft visszatérítésre jogosult az Ügyfél a Hipermarket, szupermarket, élelmiszerbolt szolgáltatási
kategóriában végrehajtott vásárlási tranzakció után.
Kategória 2: az általános visszatérítésen felül további 4%, de negyedévente összesen legfeljebb
5.000,-Ft visszatérítésre jogosult az Ügyfél a Hitelkártyával az adott negyedévben Bank által
meghatározott szolgáltatási kategóriában végrehajtott vásárlási tranzakció összege után.
…
2.4 Az általános visszatérítés és a kiemelt visszatérítés mértéke összeadódik, ennek megfelelően a
visszatérítés mértéke Kategória 1. esetében a vásárlási tranzakció összegének 3%-a, míg Kategória 2.
esetében annak 5%-a, de mindkét kategóriában negyedévente összesen legfeljebb
5.000,-Ft.

