MOST 20 000 FT
JÓVÁÍRÁST ADUNK

•minden új lakossági forint bankszámlához
•1 éves hűségnyilatkozattal
•az akció 2018. január 15-től március 9-ig tart
KEDVES ÜGYFELÜNK!
NYISSON EGY JÓ BANKI KAPCSOLATRA!
Tudta, hogy munkáltatója támogatásával az Ön számára is elérhető
a Raiffeisen Bank kedvezményes számlavezetési ajánlata?
Számláját kényelmesen a munkahelyén megnyithatja
Soron kívüli kiszolgálás a bankfiókjainkban (időpontegyeztetés a lenti elérhetőségeken)
Segítünk a bankváltásban (állandó és csoportos megbízásainak áthozatala)
Meglévő bankszámlahitele átvállalható pozitív hitelbírálat esetén
Csomagját munkahelyváltás, nyugdíjba vonulás esetén is megtarthatja
Egyedi kedvezményes hitelajánlatok
Kiemelt Plusz Dolgozói Csomag*: legalább minimálbér havi jóváírása esetén
(munkavállalók részére - alkalmazotti státuszban és szerződéses jogviszonyban is)
Kiemelt Dolgozói Csomag*: legalább minimálbér havi jóváírása esetén
(munkavállalók részére - alkalmazotti státuszban és szerződéses jogviszonyban is)
Felkeltettük érdeklődését?

Keresse fel bankfiókunkat!

dolgozoiplusz@raiffeisen.hu

Keresse fel honlapunkat!

(neve és telefonszáma megadásával
jelezheti érdeklődését)

www.szamlavezetes.raiffeisen.hu

További információért kérjük, fordítson!

Termékek és szolgáltatások
(2018.01.13-tól érvényben lévő
kondíciók szerint)

Raiffeisen Kiemelt Plusz
Dolgozói Csomag
EBKM: 0,01%

Raiffeisen Kiemelt
Dolgozói Csomag
EBKM: 0,01%

Akciós ajánlat számlanyitás mellé**

20 000 Ft jóváírás

20 000 Ft jóváírás

Havi számlavezetési díj

0 Ft1

0 Ft2

Csoportos beszedési megbízás
teljesítése

0 Ft

0 Ft

Bankkártyás vásárlás

0 Ft

0 Ft

Nem dombornyomott Start
OKOSkártya első éves kártyadíj

0 Ft3
(társkártya esetén is)

0 Ft
(társkártya esetén is)

VISA Classic bankkártya első éves
kártyadíj

0 Ft3
(társkártya esetén is)

0 Ft
(társkártya esetén is)

Belföldi ATM forint készpénzfelvételi
díj havonta kétszer, összesen 150
ezer forintig4

0 Ft

0 Ft

Belföldi forint készpénzfelvétel díja
Raiffeisen ATM-ből korlátlan számban

-

0 Ft

Mobil Banking (SMS) szolgáltatás
havi díj

0 Ft
(6 hónapig,
utána 108Ft/hó/telefonszám)

0 Ft
(6 hónapig, utána
108 Ft/ hó/ telefonszám)

Eseti átutalás interneten (bankon belül
és kívül)

0,3%, max. 6000 Ft

0 Ft

Állandó átutalás interneten és
telefonon keresztül

0,3%, max. 6000 Ft

0 Ft

További banki hiteltermék
kedvezmények

igen

igen

*Abban az esetben vehető igénybe, ha a Bank és az Ügyfél munkáltatója között érvényes partneri szerződés áll fenn.
**A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció 2018.01.15-től 2018.03.09-ig kizárólag új ügyfelek esetén érvényes, a számlacsomagok részletes
feltételei, valamint a számlák kondíciói megtalálhatóak a Bank aktuális Lakossági Kondíciós Listájában, a Premium Banking Kondíciós Listájában, a
www.raiffeisen.hu internetes oldalon vagy bankfiókjainkban. A bankszámla szerződés feltételeit a Bank Lakossági Üzletszabályzata, és a bankszámlára
vonatkozó egyedi szerződés tartalmazza.
1
A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a bankszámlán havi rendszerességgel a mindenkori nettó minimálbérrel megegyező egyösszegű
jóváírásra kerüljön sor. A feltétel nem teljesítése esetén a havi számlavezetési díj
összege: 631 Ft/hó.
2
A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a bankszámlán havi
rendszerességgel a mindenkori nettó minimálbérrel megegyező egyösszegű
jóváírásra kerüljön sor. A feltétel nem teljesítése esetén a havi számlavezetési
díj összege: 419 Ft/hó.
3
A kártya kibocsátásáért a Bank a mindenkor hatályos Lakossági
Kondíciós Lista szerinti kibocsátási díjat számít fel.
4
A díjmentes készpénzfelvételre ügyfelünk abban az esetben jogosult, ha
a számlához kapcsolódóan nyilatkozatot tett bankunknál. Nyilatkozat
hiányában az aktuális Kiemelt Dolgozói és Kiemelt Plusz Dolgozói
Csomag Kondíciós Listái irányadóak.
A tájékoztatás nem teljes körű. A Vállalati Számlacsomagok (Raiffeisen
Kiemelt Plusz Dolgozói Csomag, Raiffeisen Kiemelt Dolgozói Csomag)
részletes feltételei, valamint a számlák kondíciói megtalálhatóak a
Bank aktuális Kiemelt Dolgozói és Kiemelt Plusz Dolgozói Csomag
Kondíciós Listáiban.

