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Banki kedvezmények Vasutasok Szakszervezete munkavállalói részére 
 
 
A Raiffeisen Bank kiemelten fontosnak tartja, hogy vállalati ügyfelei részére mind vállalati, mind lakossági 
oldalon kedvezményes banki szolgáltatásokat nyújtson.  
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét a Raiffeisen Bank kedvező lakossági és Premium számlavezetésére és 

egyéb banki szolgáltatásaira, amellyel egyedi kedvezményekben részesülhetnek vállalatának 

munkatársai és szerződött dolgozói. 

 
 
Elérhető csomagjaink 
 Kiemelt Plusz Dolgozói Csomag: legalább minimálbér havi jóváírása esetén (munkavállalók 

részére - alkalmazotti státuszban és szerződéses jogviszonyban is) 
 
 

 
 

Termékek és szolgáltatások 

(a mindenkor hatályos Kondíciós Lista szerint) 

Raiffeisen Kiemelt Plusz 

Dolgozói Csomag 

(EBKM: 0,01%) 

Havi számlavezetési díj1 0 Ft 

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  

(korlátlan számban) 
0 Ft 

Bankkártyás vásárlás 

(korlátlan számban) 
0 Ft 

Nem dombornyomott Start OKOSkártya és VISA Classic 
bankkártya első éves kártyadíj (társkártya esetén is)2 

0 Ft 

Belföldi forint készpénzfelvételi díj havonta kétszer, összesen 

150 ezer forintig3 
0 Ft 

Mobil Banking (SMS) szolgáltatás havi díj 6 hónapig 0 Ft 

Eseti átutalás interneten (bankon belül és kívül) 0,3%, max. 6000 Ft 

Állandó átutalás interneten és telefonon keresztül 0,3%, max. 6000 Ft  

További banki hiteltermék kedvezmények igen 
 

1A 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: 646 Ft/hó. 
2 A kártya kibocsátásáért a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista szerinti kibocsátási díjat számít fel. 
3 A díjmentes készpénzfelvételre ügyfelünk abban az esetben jogosult, ha a számlához kapcsolódóan nyilatkozatot tett bankunknál. 
Nyilatkozat hiányában az aktuális Kondíciós Lista az irányadó. 
 

  
A dolgozók részére ajánlott kedvezményes lakossági szolgáltatások kondícióiról, köztük a fent nem 

részletezett egyéb termékekre vonatkozó kedvezményekről a mindenkor hatályos Kondíciós 

Listából tájékozódhat. 
 
https://www.raiffeisen.hu/kondiciok/kiemelt-plusz-dolgozoi-csomag  

 

https://www.raiffeisen.hu/kondiciok/kiemelt-plusz-dolgozoi-csomag
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Kiemelten fontos, hogy a kedvezményes számlavezetést és az egyéb termékkedvezményeket 

nem egy előre meghatározott időszakra, hanem folyamatosan biztosítjuk a vállalat dolgozói 

részére! 
 
 

Kedvezményes szolgáltatásaink igénybevételének módja és feltételei 
 
 

1. Bankszámlanyitás és számlavezetés 
 Amennyiben a dolgozó még nem rendelkezik a banknál forint bankszámlával, úgy a kedvezményes 

bankszámla nyitásához szükséges az ügyfél azonosítása, az ügyféladatok rögzítése. A bankszámla 
szerződés aláírására előre egyeztetett helyszínen és időpontban kerülhet sor. 

 Amennyiben a munkavállaló már rendelkezik bankunknál forint bankszámlával, úgy meglévő számlája 
a kedvezményes bankszámlacsomagnak megfelelően igény szerint átállításra kerülhet, a szükséges 
bankszámlaszerződés-kiegészítés aláírását követően. 

 A kedvezményes bankszámlavezetés feltétele, hogy a kedvezménnyel érintett bankszámlán havi 
rendszerességgel a mindenkori nettó minimálbérrel megegyező egyösszegű jóváírásra kerüljön sor. 

 
 

3. Kapcsolattartás 
 
A Bank országosan áll ügyfelei rendelkezésére, bármelyik Bankfiókunkban lehetőség van a megajánlott 
kedvezményes számlacsomag és egyéb kedvezményes banki termékek, szolgáltatások igénybevételére. 

 
 Központi elérhetőség: dolgozoiplusz@raiffeisen.hu - 06--80-488-588 

 

Bízunk benne, hogy a kedvező lehetőség felkelti érdeklődésüket! 
 

 Üdvözlettel: 
  

 Raiffeisen Bank Zrt. 
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