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Raiffeisen Direkt és/vagy DirektNet igénylés, módosítás, megszüntetés postai úton
Alulírott Számlatulajdonos kérem, hogy lenti rendelkezésem alapján a Raiffeisen Bank Zrt. biztosítson részemre, vagy az
általam alábbiakban megjelölt állandó meghatalmazottam részére hozzáférést a Raiffeisen Direkt telefonos
szolgáltatáshoz, Raiffeisen DirektNet internetes szolgáltatáshoz, DirektNet Befektetési szolgáltatásoshoz, avagy a
részemre, vagy az általam alábbiakban megjelölt állandó meghatalmazottam részére biztosított Raiffeisen Direkt
telefonos szolgáltatást, Raiffeisen DirektNet internetes szolgáltatást, DirektNet Befektetési szolgáltatást szüntesse meg.
Rendelkezését a megfelelő kockában/kockákban kérjük, X-el jelölje!
Rendelkezés

Raiffeisen Direkt

Raiffeisen DirektNet

Internet Brokering1

Igénylés2:
Megszüntetés:
Letiltás:
Számlatulajdonos adatai
Név:
Törzsszám:
Értékpapír számla
(Internet Brokering):

azonosító

Felhasználó adatai
Név:
Cím3:
Direkt/DirektNet aktiváló kód
és SMS jelszó telefonszám4:
Hozzáférés
Direkt azonosító5:
Jóváhagyólag tudomásul veszem, hogy a Direkt szolgáltatások állandó meghatalmazott részére történő igénylése esetén az általam fentiekben megjelölt meghatalmazottam jogosult valamennyi Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlámhoz
hozzáférni és azokra vonatkozóan megbízásokat adni, míg az értékpapír számlámhoz csak abban az esetben fér hozzá
és adhat megbízást a meghatalmazottam, ha az Internet Brokering szolgáltatás is igénylésre kerül részére.6
Kijelentem, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzatát, Általános Üzleti Feltételeit, Kondíciós Listáját, a Raiffeisen DirektNet
Felhasználói Kézikönyvének tartalmát és hozzáférési helyét (www.raiffeisen.hu), valamint Internet Brokering igénylés esetén
a Befektetési Üzletszabályzatot megismertem, és tudomással bírok arról, hogy a Raiffeisen Direkt és a Raiffeisen DirektNet
szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeket e dokumentumok és jelen igénylés együttesen tartalmazzák, továbbá
kötelezettséget vállalok arra, hogy e szerződéses feltételeket a fentiekben általam megjelölt állandó meghatalmazottam
tudomására hozom.
Helység:

Helység:

Dátum:

Dátum:

............................................................
Igénylő aláírása
a Banknál bejelentett módon

.............................................................
Ügyintéző aláírása

1

Raiffeisen Internet Brokering szolgáltatásunk igénylésére azon Ügyfeleink jogosultak, akik Raiffeisen DirektNet szolgáltatással és
Befektetési Szolgáltatási Keretszerződéssel is rendelkeznek.
2

Raiffeisen DirektNet szolgáltatásunk igénylésére azon Ügyfeleink jogosultak, akik Raiffeisen Direkt (telefonos) szolgáltatáshoz való
hozzáféréssel (azaz Direkt Azonosítóval és Direkt PIN kóddal, vagy Egyszer használatos aktiváló PIN kóddal) is rendelkeznek.
3

Csak a Banki rendszerekben nyilvántartott cím adható meg. A szolgáltatás(ok) használatához szükséges azonosító erre a címre kerül
postázásra.
4

Csak a Banki rendszerben nyilvántartott mobiltelefonszám adható meg.

5

Új Direkt azonosító igénylésekor a Bank tölti ki

6

A meghatalmazott által elérhető bankszámlák köre kizárólag bankfiókban vagy a Raiffeisen Direkten korlátozható/módosítható.

