
HIRDETMÉNY 
 
 
A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános 
Üzleti Feltételei (ÁÜF) módosításra kerülnek az alábbiak szerint: 

a) Az ÁÜF 2. Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra vonatkozó 
speciális rendelkezések címe alatt a X. Bankkártya, XI. Hitelkártya 
fejezet kiegészítésre kerül a veszélyhelyzet során meghirdetett 
rendelkezésekkel a veszélyhelyzet megszűnését követően, 
2020.június 18-i hatályba lépéssel. 

b) Az ÁÜF 2. Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra vonatkozó 
speciális rendelkezések címe alatt a X. Bankkártya fejezet 
kiegészítésre kerül 2020. június 25-i hatályba lépéssel. 

c) Az ÁÜF Elektronikus csatornák fejezete kiegészítésre, pontosításra 
kerül 2020. augusztus 25-i hatályba lépéssel. 
 

 
1) Az ÁÜF alábbi rendelkezései módosulnak a fent meghatározott okokból: 
 

a) pontban meghatározott okból: 
 

2.rész X. Bankkártya és XI. Hitelkártya fejezet kiegészítésre kerül a 
Bank veszélyhelyzeti hirdetményében meghirdetett, kártyák 
postázására vonatkozó rendelkezésekkel. 
 

b) pontban meghatározott okból: 
 
2.rész X. Bankkártya fejezet kiegészítésre kerül a 10.5 Bankkártya 
digitalizálása harmadik fél által alfejezettel. 
 

c) pontban meghatározott okból: 
 
2. rész XIII. Raiffeisen Elektronikus csatornák fejezete néhány 
adatbiztonsági rendelkezéssel kiegészítésre, pontosításra kerül. 

 
Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy az ÁÜF a) pontban rögzített módosítása a 
Bank Veszélyhelyzeti Hirdetményében 2020. április 6-i nappal meghirdetésre 
került és Bank azt a veszélyhelyzet megszűntével a továbbiakban is fenntartja, 
rögzítve azt az ÁÜF rendelkezései között.  



 
A b) pontokban rögzített módosítás tájékoztatást tartalmaz a 2020. június 25. 
napjától elérhető új digitális megoldásokra vonatkozóan. 
 
A c) pont esetében a Bank 60 napos előzetes tájékoztatással módosítja a 
szerződéses feltételeket. 
 
A módosításra az a), b) valamint c) pontokban megjelölt módosítások 
tekintetében az Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) 1. XIX. Fejezetének 19.21. 
pontja alapján kerül sor.  

A módosított Általános Üzleti Feltételek és Lakossági Üzletszabályzat a mai 
naptól megtekinthető a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a 
bankfiókokban. A módosítások a) pont tekintetében zöld háttérszínnel, b) pont 
tekintetében kék háttérszínnel és aláhúzással, c) pont tekintetében sárga 
háttérszínnel és dőlt betűvel kiemelve kerülnek megjelölésre a szövegben. 
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