
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Kamarai Tagok! 
 
A Kamarával történő együttműködésünket folytatva, ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani  
a Raiffeisen Bank új számlacsomagját, amely kifejezetten könyvvizsgálók, könyvelők, 
adótanácsadók, és számviteli szolgáltatók számára (vállalkozás fő tevékenységének TEÁOR 
kódja 6920) nyújt korlátlan ideig ingyenes számlavezetést és exkluzív szolgáltatásokat. 
 
Miért érdemes a Raiffeisen Bankot választania? 
 

Csökkentheti banki költségeit. 
- Mindössze havonta 3 tranzakciót kell indítania, és korlátlan ideig ingyen vezetjük 
vállalkozói számláját.  
- Számlája mellé az első évben díjmentesen VISA Business bankkártyát biztosítunk. 
- A számlacsomag tartalmazza a Mobil Banking (sms értesítés) igénylési és 
átalánydíját, mely szolgáltatással állandó kontroll alatt tudja tartani vállalati 
számláját. 
Korlátlan számban ingyenes a forint befizetés a forintszámlára. 
 
Csatlakozhat a Raiffeisen Üzlettárs Klubhoz, melyet kiemelt 
partnereinknek nyújtunk. 
A Klub lehetőséget nyújt Önnek új üzleti kapcsolatok építésére a Raiffeisen Bank 
ügyfeleivel és partnereivel.  Zártkörű rendezvényeinken szakértőinktől hasznos 
tanácsokat, aktuális információkat kaphat vállalkozásával kapcsolatban.  
 
Egyedi árazású könyvelői felelősségbiztosítást köthet. 
Az ajánlatcsomag részeként kedvezményes felelősségbiztosítást köthet, amellyel  
a tevékenysége során ügyfeleinek okozott károkat fedezheti. 
 
 
Személyes kapcsolattartással támogatjuk vállalkozása pénzügyeinek 
intézésében. 

 
 
Korlátlan darabszámban kedvezményesen utalhat a NAV felé  
12 hónapon át, ha 2015. március 31-ig megnyitja a számláját. 

 
 
Kérjen vállalkozására szabott ajánlatot!  
Készséggel állunk rendelkezésére a lenti elérhetőségeken. 
Üdvözlettel, 
 
Kiss Dániel       Oláh Tamás 
senior Kis- és középvállalati ügyfélmanager  területi vezető 
+3620 216 4532      +3620 984 7030 
daniel.kiss@raiffeisen.hu     tamas.olah@raiffeisen.hu



Könyvelői Számlacsomag kondíciói 
 
 Raiffeisen Könyvelői Számlacsomag 

Számlavezetési csomag havi díja 

Havonta legalább 3 átutalási  
tranzakció1 indítása esetén:  

0 Ft/hó/számla 
992 Ft/hó/számla2 

Számlacsomagokhoz tartozó ingyenes szolgáltatások:  
 +  taláglozsléfygü sonofelet tkeriD nesieffiaR
 +  gniknab tenretnI teNtkeriD nesieffiaR

Korlátlan számú ingyenes forint  + arálmázstnirof sétezifeb 
 + jídynálatá ivah sé jíd isélynégi )sms( gniknaB liboM

Raiffeisen Expressz (telepítőkészlet díja és terminál havi 
használati díj) + 

Visa Business bankkártya (1 db) első éves bankkártya díja 
ingyenes3 + 

Számlacsomagokhoz tartozó kedvezményes szolgáltatások:  

Kedvezményes készpénzfelvétel bármely hazai ATM-ből (db/hó)4 havonta az első 3 db 
785 Ft 

Korlátlan darabszámban kedvezményes NAV átutalás  
12 hónapig5 0,3%, max. 6000 Ft** 

Számlavezetéshez tartozó egyéb díjak:  
Számlanyitási díj Díjmentes 
Számlavezetés havi díja alszámlánként (forint, deviza) 992 Ft 

Számlacsomagok közötti váltás6 2507 Ft 
Akció: díjmentes 2014.12.31-ig 

Eseti bankon belüli forint átutalás internetbankon, telefonon 0,3%, max. 6000 Ft** 

Eseti bankon kívüli forint átutalás internetbankon, telefonon 0,1%, min. 190 Ft 
+ 0,3%, max. 6000 Ft** 

Rendszeres, állandó összegű forint átutalási megbízás teljesítése 
(Internet bankon, telefonon) 0,3%, max. 6000 Ft** 

Rendszeres, állandó összegű forint átutalási megbízás 
törlésének, módosításának díja Díjmentes 

Pénztári kifizetések - Forint kifizetés forint számláról 0,35%, min. 300 Ft + 0,6%, max. 
3.000.000 Ft** 

Elektronikusan lekért hiteles cégkivonat7 2.237 Ft/cégkivonat 
Akció: díjmentes 2015.01.31-ig 

 
** A maximum 6.000 Ft az adott díjtételhez hozzáadott 0,3% vonatkozik; a maximum 3 000 000 Ft az adott díjtételhez hozzáadott 0,6% 
vonatkozik. 

A fenti táblázatban nem szereplő szolgáltatások díjai a mindenkor érvényes Vállalati Kondíciós Lista szerint fizetendőek. 
 
 
1 Az átutalási tranzakciónak minősül az Ügyfél által indított minden eseti bankon belüli és bankon kívüli forint vagy deviza átutalás, állandó 
átutalás vagy csoportos beszedési megbízás. A feltételek teljesítésében nem számítanak az Ügyfél Raiffeisen Banknál vezetett saját számlái 
közötti átvezetések, betétlekötések, hiteltörlesztések, utólag törlésre került tételek. 
2 A Bank a számlavezetési díjjal minden olyan tárgyhónapban megterheli az ügyfél bankszámláját, amelyben a számlavezetési díjmentesség 
feltételei nem teljesülnek. 
3 Az első éves kártyadíj ingyenes. A további években a Kondíciós Lista VIII. fejezetében szereplő éves kártyadíj kerül felszámításra. 
4 A Kondíciós Lista VIII. fejezetében szereplő belföldi ATM-ből készpénzfelvételi díj kerül felszámításra a további tranzakciók esetében. 
5 A Bank akció keretében a számlanyitástól számított 12 hónapig kedvezményesen biztosítja az elektronikus eseti bankon kívüli átutalásokat  
a HUF főszámláról a NAV költségvetési számlákra (a NAV által közzétett NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzékének 1. a)  
pontja szerint), amennyiben új ügyfélként 2014. november 5. és 2015. március 31. között nyit Raiffeisen Könyvelői Számlát  a 1250 millió Ft-
nál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozás. Az akciós időszak leteltét követően a NAV költségvetési számlákra indított utalások után  
az eseti bankon kívüli forint átutalás díja fizetendő. 
6 A Bank a számlacsomagok közötti váltás díját elengedi akció keretében 2014. december 31-ig. 
7 A Bank akció keretében 2014. október 3. és 2015. január 31. között nem számítja fel az elektronikusan lekért hiteles cégkivonat díját, 
amennyiben a 1250 millió Ft –nál alacsonyabb  éves nettó árbevételű vállalkozás Raiffeisen Könyvelői Számlacsomagot nyit. 

 
 


