Üdvözöljük a Raiffeisen
Premium Banking világában!*
Ami igazán telitalálat, ami igazán hiánypótló, az azonnal,
szervesen beépül a mindennapjainkba. Ilyen szolgáltatás
a Raiffeisen Premium Banking, melyet az Ön igényei
alapján alakítottunk ki.
Eljön az Ön életében is az a pillanat, amikor igényli
a megkülönböztetett kiszolgálást, amikor szeretne kiállni
a sorból és időpontra érkezni banki tanácsadójához.
Premium Banking tanácsadója felhívja, ha nagyobb mértékű
mozgás van a számláján, elkészült a hitelkártyája, vagy
ha van egy új befektetési lehetőség az Ön számára. Banki
tanácsadóját munkaidőben bármikor keresheti, hiszen
mobiltelefonon is elérhető.
Ha Önnek már nem elegendő a lakossági alapszolgáltatás,
válassza a Raiffeisen Premium Banking nyújtotta banki kiszolgáltatást. Premium ügyfélként személyes tanácsadója segít
Önnek eligazodni a pénzügyek világában, legyen szó akár
egyszerű, akár bonyolult kérdésekről.
A Premium szolgáltatás része egy életciklus - és igény alapú
hosszú távú pénzügyi terv elkészítése az Ön anyagi biztonságának megteremtése érdekében.
Célunk az, hogy megkülönböztetett figyelmünket nap mint
nap érezze, és élvezhesse az elsőbbségi bankolás minden
előnyét.

Raiffeisen Premium Banking
– Különbség jó és kiváló között

Premium bankkártyák

Raiffeisen Premium Gold 2.0
Számlacsomag
Premium Gold 2.0 Számlacsomagunk tökéletesen igazodik az Ön
igényeihez. Tudjuk, hogy melyek azok a fontos szolgáltatások, amelyek
nélkülözhetetlenek kényelme és biztonsága szempontjából, ezért ezeket
az ajánlat szerves részévé tettük. Raiffeisen Premium ügyfélként
díjmentesen indíthat forint átutalást internet alapú DirektNet szolgáltatásunkon, díjmentesen kapja az SMS-eket a tranzakciókról, díjmentes a
közüzemi számlák csoportos beszedése, és az első évben díjmentesen
kínáljuk Önnek dombornyomott Premium StartOKOS kártyánkat és a
hozzá tartozó utazási biztosítást.
A Premium Gold 2.0 Számlacsomag az alábbi feltételek egyikének
teljesítése esetén vehető igénybe:
●	havonta legalább 400 000 Ft érkezik a számlájára legfeljebb három
részletben, vagy
●	legalább 8 millió Ft megtakarítással rendelkezik Bankunknál.
A Premium Gold 2.0 Számlacsomag a következő kedvezményes szolgáltatásokat kínálja Önnek:
Számlavezetési díj

0 Ft/hó

Kedvezményes forint készpénzfelvétel Raiffeisen automatából

4 db: 0 Ft

Forint átutalás Raiffeisen Direktneten keresztül

0 Ft

Közüzemi díjak beszedése

0 Ft

Raiffeisen bankkártyával történő vásárlás

0 Ft

Premium Start OKOSkártya az első évben

0 Ft**

OKOSkártyához köthető utazási biztosítás az első évben

0 Ft***

Premium szolgáltatás igénybevételi díja a feltételek
nem teljesítése esetén/hó

10 192 Ft

A 2016.03.01-től hatályos Premium Banking Kondíciós Lista szerinti feltételek alapján számolt EBKM: 0,01%. Az aktuális EBKM értéket, a
Premium Gold 2.0 Számlacsomag és a Premium Banking keretében
igénybe vehető további pénzügyi szolgáltatások részletes feltételeit
és kondícióit a mindenkor hatályos Premium Banking Kondíciós Lista
tartalmazza, amely megtalálható a www.raiffeisen.hu/premium internetes
oldalon vagy bankfiókjainkban.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Bank kizárólag a kijelölt bankfiókokban
biztosítja a Premium Banking szolgáltatások teljes körét.

A Premium Banking keretein belül elérhető exkluzív bank- és hitelkártyák
a klasszikus kártyás szolgáltatások mellett kedvezmények igénybevételét
is biztosítják Önnek.
Bankkártyáinkat a legkorszerűbb PayPass technológiával láttuk el, így Ön
érintés nélkül is fizethet vásárlásai során.
Betéti bankkártyáink Premium Gold 2.0
Számlacsomag igénybevétele esetén:
Premium Start OKOSkártya
●	Az első évben a bankkártya és a hozzá köthető utazási biztosítás díjmentes
● Premium partnerkedvezmények
Premium VISA Gold betéti kártya
●	Exkluzív aranykártya emelt szintű utazási
biztosítással
● Kedvezményes éves díj
● Premium partnerkedvezmények
Szabadon választható Raiffeisen hitelkártyák:
OneCard Standard Hitelkártya
●	Vásárlások után 5-3-1% pénzvisszatérítés
●	OneCard partnereknél 3-20% kedvezmény
OneCard Gold Hitelkártya
●	Exkluzív aranykártya emelt szintű utazási
biztosítással
●	Liszt Ferenc repülőtéren a MasterCard Lounge
díjmentes használata
● Vásárlások után 5-3-1% pénzvisszatérítés
● OneCard partnereknél 3-20% kedvezmény
● MasterCard Premium Selection kedvezmények
A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekről érdeklődjön Premium Banking
tanácsadójánál, a Premium Direkt telefonos ügyfélszolgálaton (+36-40-488-488),
vagy a www.raiffeisen.hu és www.onecard.hu internetes oldalon, illetve a Premium
Banking Kondíciós Listában valamint a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya
Kondíciós Listában.
THM érték OneCard Standard Hitelkártya esetén a 2015.07.22-től hatályos
Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista alapján: 37,6%

*	A Számlacsomag igénybevételi feltételeinek teljesítése esetén.
**	A díjmentességet a Bank az első évben biztosítja. A második évtől nem kerül felszá
mításra az aktuális éves díj, ha az ügyfél a díjterhelést megelőző év során legalább
500 000 Ft összegben hajt végre vásárlási tranzakciókat a bankszámlához/hitelkártya
számlához tartozó fő- és társkártyákkal.
Egyéb esetben a Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Listában a
dombornyomott Start OKOSkártyára megállapított éves díj kerül terhelésre. A kedvezmény utólagos jóváírással kerül érvényesítésre.
*** A kedvezmény utólagos jóváírással kerül érvényesítésre.

THM érték OneCard Gold Hitelkártya esetén a 2015.07.22-től hatályos Raiffeisen
OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista alapján: 40,0%
A THM meghatározása a 2015.07.06-án aktuális feltételek, illetve a hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a
mértéke módosulhat. A megadott THM érték OneCard Standard Hitelkártya
esetén 375 000 Ft-os hitelkeretre, OneCard Gold Hitelkártya esetén a minimális
700 000 Ft-os hitelkeretre és 1 éves futamidőre vonatkozik.

Mit nyújt Önnek a Premium Gold 2.0
Számlacsomag és a Premium Banking kiszolgálás?
Kényelem
24 órás telefonos Premium ügyfélszolgálatunk segítségével kényelmesen
intézheti számlaügyeit, információkat kérhet a Premium Direkt ügyfélszolgálaton, a +36-40-488-488-as telefonszámon.
A Raiffeisen DirektNet, internet banking korszerű szolgáltatása pedig
biztosítja a kényelmet és szabadságot napi pénzügyeiben.
Intézze pénzügyeit a világ bármely pontjáról, a nap 24 órájában,
a hét bármely napján az interneten.
Elsőbbségi kiszolgálás
Nem kell várnia amennyiben bankügyeit kívánja intézni. Premium
szolgáltatást kínáló fiókjainkban előzetes időpont-egyeztetés alapján
személyes Premium Banking tanácsadója az egyeztetett időpontban
azonnal fogadja.
Kapcsolattartás
Ügyfeleinket a Premium Banking keretében igénybe vehető valamennyi
szolgáltatás tekintetében naprakész pénzügyi információkkal rendelkező
Premium Banking tanácsadó munkatársunk szolgálja ki. Kollégánk mobiltelefonon is elérhető az Ön számára!
Biztonság
Pénzügyi tranzakcióinak folyamatos ellenőrzésére a Raiffeisen Mobil
Banking kényelmes és egyszerű megoldást kínál.
A mobiltelefonjára érkező SMS értesítés révén nyomon követheti
a bankszámláján történt jóváírásokat, terheléseket, a bankkártyájával
történt készpénzfelvételeket és vásárlásokat.
A világhálón is nyugodtan intézheti pénzügyeit, mivel a Raiffeisen
DirektNet megfelel a jelenlegi legszigorúbb biztonsági internetbanking
feltételeknek.

A bankszámla az Országos Betétbiztosítási Alap
által biztosított.

Utazási biztosítás
A Premium Gold 2.0 Számlacsomagban az első évben díjmentesen veheti igénybe a bankkártyához kapcsolódó utazási biztosítást. Így nemcsak
pénzügyeiben, de külföldi utazásai során is biztonságban érezheti magát.

Premium Direkt, telefonos ügyfélszolgálat

Partnerkedvezmények
Premium ügyfélként igénybe veheti kiemelt partnereink állandó kedvezményeit, a kedvezményes orvosi vizsgálatokat, az utazási, üdülési – és sportolási ajánlatokat, szépségápolási vagy autóvásárlási kedvezményeket.
A partneri kedvezmények igénybevételének pontos feltételeiről
érdeklődjön Premium Banking tanácsadójánál, illetve
a www.raiffeisen.hu/premium internetes oldalon.

www.raiffeisen.hu/premium
P0101.20160201

+36-40-488-488
+36-1-48-48-444

A Premium Banking szolgáltatás igénybe vételének feltételeit, a Raiffeisen
Premium Gold 2.0 Számlacsomag részletes feltételeit, illetve további
termékajánlatainkat megtalálja a hatályos Premium Banking Kondíciós
Listában, a www.raiffeisen.hu internetes oldalon vagy bankfiókjainkban.

Premium Gold 2.0
Számlacsomag

