
HIRDETMÉNY 
 
 
A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános 

Üzleti Feltételei (ÁÜF) és Lakossági Üzletszabályzata (LÜSZ) 
valamint Fizetési számla-szerződés Általános Szerződési 
Feltételek módosításra kerülnek az alábbiak szerint: 
 

I. A módosítás az ÁÜF alábbi pontjait érinti: 
a) Az ÁÜF 2. rész XIII. Raiffeisen Elektronikus csatornák és a 

myRaiffeisen Mobilapplikáció Általános Feltételei cím alatt 
szabályozott Raiffeisen Mobil Alkalmazás kivezetésre kerül, így a 
rá vonatkozó szerződéses feltételeket is hatálytalanítja a Bank, 
valamint ugyanezen fejezet 13.2.1 pontja pontosításra kerül 
2020. október 10-i hatályba lépéssel. 

b) Az ÁÜF 2. Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra vonatkozó 
speciális rendelkezések címe alatt a X. Bankkártya fejezet 
10.1.3.6 pontja kiegészítésre, pontosításra kerül 2020. október 

10-i hatályba lépéssel. 
c) Az ÁÜF Elektronikus csatornák fejezete kiegészítésre, pontosításra 

kerül 2020. augusztus 25-i hatályba lépéssel. 
 

Az ÁÜF alábbi rendelkezései módosulnak az itt meghatározott okokból: 
a) 2. rész XIII. Raiffeisen Elektronikus csatornák és a myRaiffeisen 

Mobilapplikáció Általános Feltételei cím alatt szabályozott Raiffeisen 
Mobil Alkalmazás definíciója kivezetésre kerül. Ezen túl pontosításra 
kerül a 13.2.1. pont az Elektronikus csatornák és Direkt csatornák, 
valamint a Személyes azonosító elemek letiltására vonatkozó 
rendelkezésekkel, mely szabályt az ÁÜF már tartalmazza, de ezen 
fejezetben helyes logikailag elhelyezni. 

 
b) 2.rész X. Bankkártya fejezet kiegészítésre kerül a bankkártyák POS 

terminálon keresztül való aktiválásának lehetőségére vonatkozó 
rendelkezésekkel. 

 
c) 2. rész XIII. Raiffeisen Elektronikus csatornák fejezete néhány 

adatbiztonsági rendelkezéssel kiegészítésre, pontosításra kerül. 
 
 



II. A módosítás a LÜSZ alábbi pontjait érinti 
 Az 1. Általános rendelkezések Fogalmak fejezet, IV. 1. Értesítési, 

értékesítési és szolgáltatási csatornák cím, IV. A Raiffeisen DirektNet 
igénybevétele cím módosul 2020. október 10-i hatályba lépéssel. 
 

A LÜSZ alábbi rendelkezései módosulnak az itt rögzített okból: 
 1. Általános rendelkezések Fogalmak fejezetből kivezetésre került a 

Raiffeisen Mobil Alkalmazás definíció. 
 IV. 1. Értesítési, értékesítési és szolgáltatási csatornák cím alól 

kivezetésre került a Raiffeisen Mobil Alkalmazás csatorna 
 IV. A Raiffeisen DirektNet igénybevétele cím alól kivezetésre került a a 

Raiffeisen Mobil Alkalmazás csatorna 
 
 

III. A módosítás a Fizetési számla-szerződés Általános 
Szerződési Feltételek alábbi pontjait érinti: 

 I. Általános rendelkezések, 1. Szolgáltatások l) pontja, III. A fizetési 
számla szerződés megszűnése 7. pontja, valamint a XIII. pont módosul 
XIII. myRaiffeisen Mobilapplikáció alkalmazásra 2020. október 10-i 
hatálybalépéssel. 

A Fizetési számla-szerződés Általános Szerződési Feltételek alábbi 
rendelkezései módosulnak az itt rögzített okból: 
 I. Általános rendelkezések, 1. Szolgáltatások l) pontja myRaiffeisen 

Moilapplikációra módosul, a III. A fizetési számla szerződés 
megszűnése 7. pontja módosításra kerül, valamint a XIII. pont módosul 
XIII. myRaiffeisen Mobilapplikáció alkalmazásra tekintettel arra, hogy a 
Raiffeisen Mobilalkalmazás kivezetésre kerül. 

 
Az ÁÜF I. c) pontjában foglalt módosítást a Bank már előzetesen meghirdette, 
2020. június 25. napjával, ugyanakkor az nem lépett hatályba – a következő 
hirdetés - 2020. augusztus 10. napjáig, így az átláthatóság érdekében jelen 
hirdetményben is szerepeltetjük e korábban meghirdetett módosítást. 
 
Az I. c) pont kivételével, minden további módosítás esetében a Bank 60 napos 
előzetes tájékoztatással módosítja a szerződéses feltételeket. 
 



A módosításra az Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) 1. XIX. Fejezetének 19.21. 

pontja alapján kerül sor.  

A módosított Általános Üzleti Feltételek, Lakossági Üzletszabályzat valamint a 
Fizetési számla-szerződés Általános Szerződési Feltételek a mai naptól 
megtekinthető a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a 
bankfiókokban. A módosítások az I. c) pont tekintetében sárga háttérszínnel és 
dőlt betűvel, minden további módosítás áthúzással és/vagy zöld háttérszínnel, 
kiemelve kerülnek megjelölésre a szövegben. 
 
2020. augusztus 10. 
 

Raiffeisen Bank Zrt. 
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