
1 
 

HIRDETMÉNY 

 

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Befektetési Szolgáltatási 

Üzletszabályzata (BÜSZ) módosul. 

 

1.) A Bank a BÜSZ I.1 ’Fogalmak’ pontját az alábbi, pirossal kiemelt szöveggel 

egészíti ki: 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓS RÉSZ 
 
I.1. Fogalmak 
 
Alapszerződés: (i) az Ügyfél és a Bank között mindenkor hatályos „Keretszerződés befektetési 
szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtására” c. szerződés, illetve (ii) Keretszerződés Tőzsdei 
és Tőzsdén kívüli Azonnali és Származtatott, valamint Strukturált Betét Ügyletek kötésére c. 
szerződés, (iii) Keretszerződés Tőzsdén kívüli Azonnali FX Ügyletek kötésére’ c. szerződés, 
továbbá (iv) Keretszerződés pénzügyi szolgáltatások nyújtására c. szerződés illetve (iv) Megállapodás 
pénzügy szolgáltatások nyújtásáról kiemelt magánügyfelek részére c. szerződés amely az Ügyfél és a 
Bank közötti, befektetési szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó jogviszony 
alapvető szabályait (pl. számlavezetés) határozza meg. 
 

2.) A Bank a BÜSZ II.5. 3. pont 4. bekezdését az alábbi, pirossal kiemelt szöveggel 

egészíti ki: 

 

II.5. Ügyféltájékoztatási szabályok  
 
3. pont 4. bekezdés 
 
A Bank elektronikus levelezésben, vagy tartós adathordozón történő kapcsolattartás esetén sem fogad 
el és nem küld semmilyen olyan rendelkezést, amely az Ügyfél és a Bank között fennálló bármilyen 
egyedi vagy keretszerződés módosulását, megszűnését eredményezné, vagy amely a képviseletre 
jogosultak személyében idézne elő változást, kivéve amennyiben az Ügyfél a Bankkal érvényes 
megállapodással rendelkezik telefaxon adott szerződéses nyilatkozatok elfogadásáról. 

__________________________________________________________________________________________ 

3.) A Bank a BÜSZ III.5.2. pontját az alábbi, pirossal kiemelt szöveggel egészíti ki: 

 
III.5. Szerződéskötés megtagadása 

 
2. A Bank saját mérlegelése alapján jogosult a szerződés megkötését valamint a hatályban lévő 

Alapszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását egyéb esetekben is megtagadni.  
__________________________________________________________________________________________ 

4.) A Bank a BÜSZ –t a jelen Hirdetmény Mellékletét képező tartalommal egészíti ki: 

 

A BÜSZ új melléklete meghatározza az Ügyfelek részére elektronikus úton (e-mailben) küldendő 

tájékoztatások, értesítések listáját. 
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A módosítások hatályba lépésének időpontja: 2020. december 1. 

 

A módosított Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat a mai naptól megtekinthető a Bank honlapján a 

https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/uzletszabalyzatok/mintaszerzodesek 

menüpont alatt, valamint a bankfiókokban. 

 

2020. november 13. 

 

Üdvözlettel: 

Raiffeisen Bank Zrt. 
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Melléklet 
 

Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatához 
 

Az Ügyfelek részére elektronikus úton (e-mailben) küldendő tájékoztatások, 
értesítések listájáról  

 
Hatályos 2020. december 1. napjától 

 
I. Távközlési eszköz útján történő befektetési szolgáltatás igénybevétele esetén: 
 
• Előzetes (ex-ante) költségtájékoztatás befektetési és kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

díjakról és költségekről (’Keretszerződés tőzsdei és tőzsdén kívüli azonnali és származtatott valamint 
strukturált betéti ügyletek kötésére’ c. szerződés megkötéskor, továbbá változás esetén kerül 
megküldésre); 

• Tájékoztatás előzetes (ex-ante) költségkimutatásról konkrét ügylet megkötéséhez 
kapcsolódóan; 

• MIFID – Befektetői kérdőív kiértékelése; 

• MiFID teszt és célpiaci vizsgálat eredménye;  

• MiFID teszt és célpiaci vizsgálat, valamint alkalmassági vizsgálat eredménye befektetési 
tanácsadási szolgáltatás igénybevétele esetén; 

• Befektetési konzultáció és alkalmassági jelentés (Advisory protocol); 

• Egyedi terméktájékoztató anyagok (KIID, KID), amelyek nem szerepelnek a Bank honlapján; 

 

II. Bármely módon és csatornán történő befektetési szolgáltatás igénybevétele esetén: 

• Utólagos (ex-post) költségtájékoztatás befektetési és kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
díjakról és költségekről (évente egy alkalommal); 

• Időszaki alkalmassági jelentés (befektetési tanácsadást igénybevevő ügyfelek esetén); 

• A tőzsdén jegyzett társaságokban az egyes részvényesi jogok gyakorlására, továbbá a 
részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok 
gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó jogszabályok (SRD - szabályok) alapján az Ügyfél 
részére a tőzsdén jegyzett részvényeivel kapcsolatos tájékoztató és információs anyagok; 

• Bármely, jogszabály, szerződés vagy a Bankra illetve Ügyfelére vonatkozó rendelkezés vagy 
szabály alapján kötelezőnek nem minősülő tájékoztatás, az Ügyfél felé továbbítandó értesítés, 
illetve információkérés, amelyet a Bank egyedi döntése alapján elektronikus úton kíván az 
Ügyfelei részére megküldeni. 

 
A Bank felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy mindazon ügyfelei, akik nem bocsátanak 
a Bank rendelkezésre elektronikus levelezési (e-mail) címet, ezen ügyfelek távközlési 
eszköz (telefon) útján nem jogosultak a Banktól befektetési és kiegészítő szolgáltatások 
igénybevételére, valamint kifejezetten lemondanak az SRD - szabályok alapján a Bank 
által a részükre nyújtott tájékoztatás lehetőségéről, amely lemondás minden 
jogkövetkezménye az ilyen Ügyfeleket terhelik.  


