
HIRDETMÉNY 

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

módosul.  

A módosítás a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat alábbi pontjait érinti:  

II.5. Ügyféltájékoztatási szabályok  

„II.5.3. A Bank a Bszt.-ben előírt valamennyi, az Ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek nyújtandó 

információt elektronikus formátumban adja át, kivéve akkor, ha a Bszt. szerinti lakossági besorolású Ügyfél 

vagy potenciális lakossági ügyfél papíralapú tájékoztatást kért, amely esetben ezeket az információkat 

papíron, díjmentesen kell megadni.” 

A Bszt módosítása miatt a Bank főszabályként elektronikus formátumban köteles átadni az Ügyfeleinek nyújtandó 

információkat, amely jogszabályváltozás miatt a BÜSZ II.5. pontja – a fenti II.5.3. ponton túl -, több részében is 

módosult. Az Ügyfél kifejezett kérésére a papíralapú tájékoztatás fennmaradhat. 

III.16. Titokvédelem  

A III. 16. fejezet új 17. ponttal egészül ki: 

„III.16.7 Nem jelenti továbbá értékpapír-titok sérelmét, amennyiben az Ügyfél a Bank, illetve az anyavállalata 

által a részére nyújtott elemzési szolgáltatás igénybevétele érdekében a Raiffeisen Bank International AG 

vagy szerződött partnere részére átadja az arra vonatkozó információt, hogy az Ügyféllel befektetési 

szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan szerződést kötött.” 

A módosítás oka a Bank és a Raiffeisen Bank International AG-val történő együttműködés az elemzési 

szolgáltatások nyújtása során.  

IV.2.2.  Értékpapír letétkezelés 

A IV. fejezet 2.2.4 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

4. A Bank kifizetőhelyi kötelezettségéből eredő adólevonással, befizetéssel és nyilvántartással 

kapcsolatos, valamint az általa letétkezelt értékpapírokhoz kapcsolódó esetleges pénzbírságok és/vagy 

kényszerbeszerzési eljárásokkal összefüggő terhelésekre, illetve jóváírásokra vonatkozó 

tevékenységére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. A Bank, mint kifizető kötelezettségét a 

BÜSZ III.20 pontja tartalmazza. 

A BÜSZ I'V.2.2. Értékpapír letétkezelés' c. fejezetében tett módosításokat a jelent bekezdésben meghatározott 

jogszabályok bevezetése miatt váltak szükségessé: amennyiben a Bank AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

909/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi 

értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról) és 

kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján a másodpiaci megbízások harmadik féllel történő elszámolása során az 

elszámolóháztól az elszámolási folyamatban részvevőharmadik fél késedelme miatt jóváírást kap, úgy azt az 

összeget az Ügyfél ügyfélszámláján vagy fizetési számláján jóváírja. Amennyiben az elszámolási késedelem az 

Ügyfélnek felróható, úgy a kiszabott pénzbírság összegét a Bank az Ügyfél ügyfélszámláján vagy fizetési 

számláján azonos összegben terheli.  

A módosítások 2022. március 1. napján lépnek hatályba.  

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

(www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. A módosítások nagyobb betűmérettel kerültek megjelölésre a 

szövegben.  
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