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HIRDETMÉNY 

Kondíciós Lista módosításáról  

 
I. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kondíciós Listát 

2018. október 25. napjától az Ügyfelekre nézve kedvezően alábbiak szerint módosítja.  
 

Jelenleg hatályos rendelkezések 2018. október 25. napjától hatályos rendelkezések 
 1.2. Közjegyzői díj visszafizetés a 2018. október 1. és 2018. november 
30. között beadott igénylések alapján kiállított Minősített Fogyasztóbarát 
Lakáshitel ajánlatok esetén 
 

A Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 10 éves 
kamatperiódussal, vagy 10 éves futamidő végéig fix kamatozással és a 
Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 
10 éves kamatperiódussal, vagy 10 éves futamidő végéig fix 
kamatozással elnevezésű termékek esetén: 

 a Bank a folyósítást követően utólagosan visszatéríti a közjegyzői munkadíj és 
költségtérítés összegét.  
A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél a kölcsön kifizetését megelőzően a Bank 
részére bemutassa a közjegyzői munkadíjról és költségtérítésről az ügyfél nevére 
kiállított számlát. A visszatérítésre a folyósítást követően, legkésőbb a számla 
benyújtását követő második hét utolsó banki munkanapján kerül sor. 

 

1.2. Közjegyzői díj visszafizetés a 2018. október 25. és 2018. 
december 15. között beadott igénylések alapján kiállított Minősített 

Fogyasztóbarát Lakáshitel ajánlatok esetén 
 

A Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 10 éves 
kamatperiódussal, vagy 10 éves futamidő végéig fix kamatozással és a 
Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 
10 éves kamatperiódussal, vagy 10 éves futamidő végéig fix 
kamatozással elnevezésű termékek esetén: 

 a Bank a folyósítást követően utólagosan visszatéríti a közjegyzői munkadíj és 
költségtérítés összegét.  
A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél a kölcsön kifizetését megelőzően a Bank 
részére bemutassa a közjegyzői munkadíjról és költségtérítésről az ügyfél nevére 
kiállított számlát. A visszatérítésre a folyósítást követően, legkésőbb a számla 
benyújtását követő második hét utolsó banki munkanapján kerül sor. 

A 2018. október 1-től hatályos kondíciós listában lévő 2018. október 1. és 2018 
november 30. közötti időtartama meghirdetett akció meghosszabbításra került 2018. 
október 25. napjával 2018. december 15-re.  

 
 

  

Módosítás oka: A bank az akció időtartamát, az ügyfelekre nézve kedvezően, meghosszabbítja. 
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II. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kondíciós Listát 
2018. október 25. napjától az Ügyfelekre nézve kedvezően alábbiak szerint módosítja.  

 

Jelenleg hatályos rendelkezések 2018. október 25. napjától hatályos rendelkezések 

 1.1.4. 2018. október 1. és 2018. november 30. között beadott igénylések 
alapján kiállított Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel ajánlatokra 
érvényes további kedvezmények 

Az Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel és a Raiffeisen 
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 
elnevezésű termékek esetén a további kedvezmények:  

 Kölcsön kifizetéséhez kapcsolódó Fedezetellenőrzési díj (TAKARNET) 
elengedése: Az elektronikus tulajdoni lap lekérdezés díját a Bank elengedi. 

 Jelzálog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése: díjmentes 

 Térképmásolat díja: díjmentes 

 

1.1.4. 2018. október 25. és 2018. december 15. között beadott 

igénylések alapján kiállított Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 
ajánlatokra érvényes további kedvezmények 

Az Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel és a Raiffeisen 
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 
elnevezésű termékek esetén a további kedvezmények:  

 Kölcsön kifizetéséhez kapcsolódó Fedezetellenőrzési díj (TAKARNET) 
elengedése: Az elektronikus tulajdoni lap lekérdezés díját a Bank elengedi. 

 Jelzálog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése: díjmentes 

 Térképmásolat díja: díjmentes 

 A 2018. október 1-től hatályos kondíciós listában lévő 2018. október 1. és 2018 
november 30. közötti időtartama meghirdetett akció meghosszabbításra került 2018. 
október 25. napjával 2018. december 15-re.  

 

Módosítás oka: A bank az akció időtartamát, az ügyfelekre nézve kedvezően, meghosszabbítja. 

 

 

2018. október 24.                                                                         Raiffeisen Bank Zrt. 


