Számlavezetési, betéti kártya,- internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáshoz
kapcsolódó promóció – Téli Bankszámla akció 10.000 Ft jóváírással
1. Az akció időtartama: 2020. november 2. – 2020. december 31.
2. A Bank az akció időtartama alatt az akcióban részt vevő valamelyik Raiffeisen lakossági vagy
premium forint bankszámlát (Bankszámlát) nyitó és ahhoz betéti kártya és
DirektNet/myRaiffeisen mobilapplikáció szolgáltatásokat igénylő, nagykorú új ügyfelei
körében akciót hirdet.
3. Az akció keretében a Bank a feltételek együttes teljesítése esetén 10.000 Ft jóváírást nyújt az
Ügyfél részére. A juttatás utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek – szükség esetén – a Bank
(mint kifizető) tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően. A jóváírásra
egyösszegben, legkésőbb 2021. március 31. napjáig kerül sor az ügyfél akció keretében nyitott Raiffeisen
lakossági vagy premium forint bankszámláján.
4. Az akcióban részt vevő Raiffeisen Bankszámlák: Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0,
Premium Select, Kiemelt Plusz és Kapcsolat dolgozói bankszámla.
5. Az új Ügyfél az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén jogosult a jóváírásra:
5.1. 2020. november 2. 0:00 és 2020. december 12. 17:00 között sikeres online regisztrációt hajt végre
a 6. pontban részletezett online regisztrációs lépések betartásával
5.2. az akció időtartama alatt legkorábban a sikeresen beküldött online regisztrációt (6.2. pont) és a sikeres
bank általi kapcsolatfelvételt (visszahívást 6.3. pont) követő napon az akcióban részt vevő valamelyik
Raiffeisen lakossági vagy premium forint bankszámlát nyit,
5.3. 2021. február 26-ig teljesíti a következőket: Raiffeisen DirektNetet igényel és letölti a myRaiffeisen
mobilapplikációt és egyszer sikeresen belép az alkalmazásba
5.4. 2021. február 26-ig teljesíti a következőket: saját nevére szóló, promóció keretében nyitott
bankszámlához kapcsolódó Raiffeisen betéti kártyát igényel és a kártyával legalább 1 db sikeres
kártyás vásárlást hajt végre. A Bank a tranzakció könyvelési dátumát veszi figyelembe.
5.5. új ügyfélnek minősül, azaz 2020. május 2. után a 2020. november 1. napját követő
bankszámlanyitásig nem rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy premium bankszámlával (amennyiben
csak hitelkártyával vagy értékpapírszámlával rendelkezik az ügyfél, akkor új ügyfélnek minősül és részt
vehet az akcióban),
5.6. 2020. december 31-én a Raiffeisen Bank Zrt.-nek és az ellenőrzése alatt álló vállalkozásoknak
valamint a Bank tulajdonosának irányítása alá tartozó belföldi leányvállalatoknak továbbá Bank
tulajdonosának ellenőrzése alatt álló külföldi vállalkozásoknak és azok leányvállalatainak nem
munkavállalója, vezető tisztségviselője,
5.7. 2021. február 26-án (fizetési forgalom lebonyolítására alkalmas), az akció keretében nyitott lakossági
forint vagy premium bankszámlával rendelkezik, amely nem áll megszüntetés hatálya alatt,
5.8. 2021. február 26-án a Bankkal szemben lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn.
6. Sikeres online regisztráció lépései:
6.1. Az akció időtartama alatt regisztrál az alábbi weboldalak valamelyikén:
 http://szamlavezetes.raiffeisen.hu
 https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/bankszamlak oldalon felsorolt bankszámla web
aloldalakról (kivéve Ügyfélajánló program, SEPA tájékoztató, Csomagváltási tájékoztató)
 https://szamlanekem.raiffeisen.hu,
 http://szamlamindenkinek.hu/
 https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelkartya és aloldalai
 https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/szemelyi-kolcson
 https://szemelyikolcson.raiffeisen.hu/
 https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/fogyasztobarat-lakashitel
 https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/lakashitel
 https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/csok
 https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/szemelyi-kolcson-ingatlanfedezettel
 https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/babavaro-kolcson

https://lakashitel.raiffeisen.hu/
https://lakashitel.raiffeisen.hu/babavaro/
https://videobank.raiffeisen.hu/?service=ppd-3-1-2
https://videobank.raiffeisen.hu/?service=ppd-3-1-1
 https://videobank.raiffeisen.hu/?service=ppd-3-1-3
6.2. Hiánytalanul kitölti az ott elérhető regisztrációs, visszahívás kérés adatlapot (vezetéknév, keresztnév,
születési dátum, telefonszám, e-mail cím), elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, majd
beküldi a regisztrációt.
6.3. A regisztrációt követően a Bank telefonos Ügyfélszolgálata a regisztrációt követő 3 munkanapon belül
a regisztráló Ügyféllel sikeresen felveszi a kapcsolatot, a telefonos egyeztetés során a 6.4 pontban
foglalt előzetes ellenőrzés pozitív eredménnyel végződik, majd ezt követően az Ügyfél jelzi szándékát
a fiókba látogatásra vagy a telefonos Ügyintéző segítségével bankfióki időpont foglalás történik.
6.4. Az Ügyfél 2020.11.02. és az online regisztrációs form kitöltési időpontja között a Raiffeisen Bank
fiókjában személyesen tájékoztatást nem kapott lakossági vagy Premium bankszámlákról, továbbá a
Telefonos Ügyfélszolgálat tájékoztatása megelőzi a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen nyújtott
első tájékoztatás időpontját.
7. A myRaiffeisen mobilapplikáció sikeres igénybevételéhez szükséges technikai elvárásokat a mindenkor
aktuális „HIRDETMÉNY a myRaiffeisen mobil applikációban elérhető szolgáltatásokról” dokumentum
tartalmazza.
8. Az akció az Ügyfélajánló programmal összevonható – amennyiben az aktuálisan elérhető.
9. A Bank nem felel azért, ha az Ügyfél a regisztráció során helytelenül adja meg saját adatait és emiatt nem
fizeti ki a jóváírást. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a bank a jóváírás megtörténtéről kizárólag a
bankszámla kivonaton keresztül küld értesítést.
10. Egy Ügyfél kizárólag egy alkalommal jogosult jóváírásra.





