Tudta, hogy munkáltatója támogatásával az Ön számára is elérhető a
Raiffeisen Bank kedvezményes számlavezetési ajánlata?
Új ügyfeleink most választhatnak egy kártyafüggetlen Microsoft Lumia
okostelefon vagy a számlacsomagtól függően akár 50ezer forint értékű
Edenred Ajándék- és Bevásárló utalvány közül!
* A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció és a számlacsomagok részletes feltételei és kondíciói megtalálhatóak a Bank aktuális
Lakossági Kondíciós Listájában, a Premium Banking Kondíciós Listájában, a www.raiffeisen.hu internetes oldalon vagy
bankfiókjainkban. A bankszámla szerződés feltételeit a Bank Lakossági Üzletszabályzata, és a bankszámlára vonatkozó egyedi
szerződés tartalmazza. Az akció új ügyfelekre vonatkozik, hűségnyilatkozathoz és további feltétel
teljesítéshez kötött, valamint részvételi díja van, amit az 1 év hűségidő teljesítésekor elengedünk.
Termékek és szolgáltatások

Raiffeisen Kiemelt

(2015.06. 30-tól érvényben lévő kondíciók

Raiffeisen Díjnullázó Plusz

Dolgozói Csomag

Számla

szerint)

EBKM: 0,01%

EBKM: 0,01%

Ajándék Microsoft Lumia 532 SS
Black okostelefon vagy 20.000
FT-os Edenred ajándékutalvány
-

Ajándék

150 ezer forintos, maximum 2 tételben, bankon
kívülről érkező jóváírás esetén.
Az akció új ügyfelek 2015.09.28. és
2015.11.25. között nyitott új DíjNullázó Plusz
Számlájára vonatkozik a készlet erejéig. *

0 Ft

1

Alkalmazotti
státuszban
és
szerződéses
jogviszonyban
is)
A
kedvezmények
igénybevételének feltétele, hogy a bankszámlán
havi rendszerességgel a mindenkori nettó
minimálbérrel megegyező egyösszegű jóváírásra
kerüljön sor. A feltétel nem teljesítése esetén a
havi számlavezetési díj összege: 417 Ft/hó.

Havi számlavezetési díj

Csoportos beszedési megbízás teljesítése
(korlátlan számban)
Bankkártyás vásárlás
(korlátlan számban)

0 Ft

0 Ft

0 Ft
(társkártya esetén is)

0 Ft

5 978 Ft

0 Ft

(korlátlan számban)

Mobil Banking (SMS) szolgáltatás havi díj

3 982 Ft

(társkártya esetén is)

0 Ft

Belföldi forint készpénzfelvétel díja
Raiffeisen ATM-ből

feltétel nem teljesül 1.986 Ft/hó/számla

0 Ft

első éves kártyadíj

Belföldi forint készpénzfelvételi díj havonta
az első két alkalommal, összesen 150 ezer
forintig1

tételben érkező havi jóváírás esetén. Ha a fenti

0 Ft

Nem dombornyomott Start OKOSkártya

VISA Classic bankkártya első éves kártyadíj

0 Ft
Min. 150 ezer Ft, bankon kívülről legfeljebb két

0 Ft
0 Ft
(1 db, 150 ezer forintig, OneCard betéti
kártyával)

0 Ft

108 Ft/ hó/ telefonszám

(6 hónapig, utána 108 Ft/ hó/ telefonszám)

0 Ft
Eseti átutalás interneten (bankon belül és
kívül)

0 Ft

összesen havonta 100 ezer forintig, a 100 ezer
forintot meghaladó összegre: bankon belül
0,05%. ,min. 153 Ft, max. 5.583 Ft + 0,3 %,
max. 6.000 Ft.
Bankon kívül: 0,15%, min. 294 Ft, max. 5.583 Ft
+ 0,3%, max. 6.000 Ft

Állandó átutalás interneten és telefonon
keresztül
További banki hiteltermék kedvezmények

0 Ft

0,15%, min. 294 Ft, max. 5.583 Ft +

igen

0,3%, max. 6.000 Ft
igen

A díjmentes készpénzfelvételre ügyfelünk abban az esetben jogosult, ha a számlához kapcsolódóan nyilatkozatot tett bankunknál. Nyilatkozat hiányában az
aktuális vonatkozó Kondíciós Lista az irányadó.
1

Várjuk szeretettel! Raiffeisen Bank

Premium Gold 2.0 Számlacsomag kondíciók1
Ajándék Microsoft Lumia 535 SS
Black okostelefon vagy 30.000
FT-os Edenred ajándékutalvány
minimum 400 ezer forintos bankon kívülről
egyösszegben érkező jóváírás, vagy a hónap
utolsó munkanapján legalább 8 millió forintos
megtakarítási állomány (teljes kezelt vagyon)
esetén.

Ajándék

Az akció új ügyfelek 2015.09.28. és
2015.11.25. között nyitott új Prémium Gold 2.0
Számlájára vonatkozik a készlet erejéig.*

Számlanyitás

0 Ft

Havi számlavezetés (EBKM: 0,01%)1

0 Ft

Internetes hozzáférés a számlához

0 Ft

Belföldi forint készpénzfelvételi díj havonta az első két alkalommal, összesen
150 ezer forintig2

0 Ft

Belföldi forint készpénzfelvétel díja Raiffeisen ATM-ből
(Belföldi 2 készpénzfelvételt vagy 150 ezer forintot meghaladóan 2 további)2

0 Ft

Raiffeisen kártyával történő vásárlás

0 Ft

Állandó és eseti forint átutalás interneten és Prémium Direkten

0 Ft

Megbízás közüzemi számlák kiegyenlítésére (csoportos beszedés)

0 Ft

Prémium Start OKOSkártya3 bankkártya első éves kártyadíja

0 Ft

Prémium Start OKOSkártyához köthető utasbiztosítás első évben

0 Ft

Mobil Banking (SMS) szolgáltatás havi díja

150 Ft/számlainfó
150 Ft/kártyainfó

Kedvezményes online devizakonverzió



Bővített befektetési alap termékkör, 9 alapkezelő több mint 100 terméke



Napi rendszerességgel frissülő strukturált befektetési ajánlatok, Certifikátok elérhetősége



Dedikált Premium Banking tanácsadó



A kedvezményes szolgáltatás igénybevételének és a díjmentes számlavezetésnek a feltétele, hogy az Ügyfél bankszámlájára bankon kívülről egy összegben összesen minimum 400 ezer
forint vagy Ügyfél bankszámlájára bankon belülről jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól, vagy egyéni vállalkozótól egy összegben összesen minimum
400 ezer Ft vagy annak megfelelő összegű deviza átutalás érkezzen; vagy az Ügyfél a Raiffeisen Banknál legalább 8 millió Ft összesített megtakarítási állománnyal rendelkezzen. A Premium
Gold 2.0 számlacsomag havi számlavezetési díja az igénybevételi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén nem kerül felszámításra, egyéb esetben a díj mértéke 10.202 Ft/hó,
amelynek felszámítására a Szerződés Kiegészítés Premium Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint kerül sor.
2
A díjmentes készpénzfelvételre ügyfelünk abban az esetben jogosult, ha a számlához kapcsolódóan nyilatkozatot tett bankunknál. Nyilatkozat hiányában az aktuális Premium Banking
Kondíciós Lista az irányadó.
3
A második évtől a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Listában a dombornyomott Start OKOSkártyára megállapított éves díj kerül esedékességkor terhelésre. Ha az Ügyfél
a díjterhelést megelőző év során legalább 500.000 Ft összegben hajt végre vásárlási tranzakciókat a bankszámlához/hitelkártya számlához tartozó fő - és társkártyákkal a Bank az éves díjat
1a

utólagosan visszatéríti legkésőbb az esedékességet követő hónap 5. banki munkanapjáig.

Várjuk szeretettel! Raiffeisen Bank

Premium Select Számlacsomag kondíciók1
Ajándék
Microsoft
Lumia
640
LTE
okostelefon vagy 50.000 FT-os Edenred
ajándékutalvány
Ajándék

1millió forintos bankon kívülről egyösszegben érkező jóváírás,
vagy a hónap utolsó munkanapján legalább 30 millió forintos
megtakarításiállomány (teljes kezelt vagyon) esetén.
Az akció új ügyfelek 2015.09.28. és 2015.11.25. között nyitott
új Prémium Gold 2.0 Számlájára vonatkozik a készlet erejéig.*

Számlanyitás

0 Ft

Havi számlavezetés (EBKM: 0%)1

0 Ft

Internetes hozzáférés a számlához

0 Ft

Belföldi forint készpénzfelvételi díj bármely ATM-ből havonta
kétszer, összesen 150 ezer forintig2
Belföldi forint készpénzfelvétel díja Raiffeisen ATM-ből
korlátlan számban

0 Ft
0 Ft

Készpénzfelvétel havonta, első alkalommal, külföldi ATM-ből3

0 Ft

Raiffeisen kártyával történő vásárlás

0 Ft

Állandó és eseti forint átutalás Direkten és Direktneten

0 Ft

Megbízás közüzemi számlák kiegyenlítésére (csoportos
beszedés)

0 Ft

Prémium Start OKOSkártya első éves kártyadíja4

0 Ft

Prémium Start OKOSkártyához köthető utazási biztosítás az
első évben5

0 Ft

Onecard Gold Hitelkártya éves díja az első évben6

0 Ft

Mobil Banking (SMS) szolgáltatás havi díja és a nem interaktív SMS-ek
díja

0 Ft

Kedvezményes online devizakonverzió
Bővített befektetési alap termékkör, 9 alapkezelő több mint 100 terméke
Napi rendszerességgel frissülő strukturált befektetési ajánlatok, Certifikátok
elérhetősége
Egyéb lakossági termékek egyedi kedvezményekkel, egyedi betéti kamat
lehetősége







Dedikált Premium Banking tanácsadó

A kedvezményes szolgáltatás igénybevételének, és a díjmentes számlavezetésnek a feltétele, hogy az Ügyfél bankszámlájára bankon kívülről egy összegben összesen minimum 1 millió forint
vagy Ügyfél bankszámlájára bankon belülről jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól, vagy egyéni vállalkozótól egy összegben összesen minimum 1 millió
Ft vagy annak megfelelő összegű deviza átutalás érkezzen; vagy az Ügyfél a Raiffeisen Banknál minimum 30 millió Ft összesített megtakarítási állománnyal rendelkezzen. A Premium Select
számlacsomag havi számlavezetési díja az igénybevételi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén nem kerül felszámításra, egyéb esetben a díj mértéke 15.000 Ft/hó, amelynek
felszámítására a Szerződés Kiegészítés Premium Banking Szolgáltatás nyújtásáról elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint kerül sor.
2
A díjmentes készpénzfelvételre ügyfelünk abban az esetben jogosult, ha a számlához kapcsolódóan nyilatkozatot tett bankunknál. Nyilatkozat hiányában az aktuális Premium Banking
Kondíciós Lista az irányadó.
3
Adott hónapban az első alkalommal külföldön végrehajtott ATM készpénz felvétel díja visszatérítésre kerül ügyfél bankszámláján, legkésőbb a díj könyvelését követő hónap utolsó
munkanapjáig.
4
A második évtől a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Listában a dombornyomott Start OKOSkártyára megállapított éves díj kerül terhelésre. Nem kerül felszámításra az
aktuális éves díj, ha az Ügyfél a díjterhelést megelőző év során legalább 500 000 Ft összegben hajt végre vásárlási tranzakciókat a bankszámlához/hitelkártya számlához tartozó fő - és
társkártyákkal. A kártya éves díja esedékességkor Ügyfél bankszámláján terhelésre kerül. A díjmentességet a Bank az éves díj utólagos jóváírásával biztosítja legkésőbb az esedékességet
követő hónap 5. banki munkanapjáig.
5
A kedvezményt utólagos jóváírással biztosítjuk.
6
A OneCard Gold Hitelkártya az első évben éves díjmentes. A második évtől az aktuális éves díjat visszatérítjük, amennyiben az Ügyfél a díjterhelést megelőző év során összesen legalább 3
000 000 Ft összegben hajt végre vásárlási tranzakciókat a hitelkártya-számlához tartozó fő - és társkártyákkal. A kedvezmény a OneCard Gold hitelkártyára havi zárási díjára nem vonatkozik.
THM érték OneCard Gold Hitelkártya esetén a 2015.07.22-től hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista alapján, a minimálisan igényelhető 700.000 Ft-os
hitelkeretre számolva: 40,0%.
1

Számlanyitási szándékát jelezheti és érdeklődhet az alábbi elérhetőségeken:

•

Név:Benedek Olimpia tel:0620/663-4067 e-mail:olimpia.benedek@raiffeisen.hu

E-mail: dolgozoiplusz@raiffeisen.hu www.raiffeisen.hu/kiemelt - 24 órán belül visszahívjuk!

Várjuk szeretettel! Raiffeisen Bank

