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II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek 

                                            Kondíciós Lista 
Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 

 
1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 
 
1. 1. Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét 
(2008. október 29 – november 5-ig) 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét egy eseti 2 hónapos futamidejű betéti részből és azzal azonos értékben vásárolt 
Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyekből áll.  
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó akciós ajánlat a 2008. október 29-től újonnan megadott 2 
hónapos eseti lekötési megbízásokra visszavonásig érvényes.  
 
Amennyiben Ügyfelünk legalább 500 000 forint értékben Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyet vásárol, és ugyanezen napon a 
vásárolt mennyiség értékével megegyező összegben a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó 
betétlekötési megbízást ad, úgy a Bank a 2 hónapos lekötött betétekre az alábbi táblázatban meghirdetett akciós kamatot állítja be : 

 2 hónap 
Raiffeisen Vegyespáros  Kombinált Betét 

betéti részében elhelyezhető összeg Éves kamat Akciós EBKM 

500.000 – 50.000.000 Ft 14,00% 14,00% 

 
Az akcióban való részvétel feltétele: 

• Ügyfél értékpapír számláján 2008. október 17-én nyilvántartott értékpapírok mennyisége** legalább a Raiffeisen Vegyespáros 
Kombinált Betét részeként vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyek mennyiségével nő. 

 
Amennyiben a betéti rész összege meghaladja az Ügyfél által vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap értékét, úgy a lekötött betét teljes összege 
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 2 hónapos betétek esetén meghatározott 
kamatok szerint kamatozik.  
Amennyiben Ügyfél jogosulatlanul vesz részt jelen akcióban, úgy legkésőbb a kamatperiódus fordulónapját megelőző banki munkanapig 
a Bank jogosult a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét akciós lekötött betéti részének kamatát utólag a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 2 hónapos betétek esetén irányadó kamatmérték szerinti kamatozásra 
átállítani. 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részében ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható meg. 
Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap 
múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 
A Raiffeisen Ingatlan Alap illetve a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részének kockázati szintje, kamata, illetve 
hozzáférhetősége eltérő. 
Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap 
forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét kizárólag Raiffeisen bankfiókban és Raiffeisen Direkten keresztül köthető le. 
 
** A 2008. október 17-én nyilvántartott értékpapír mennyiségbe azon Raiffeisen Likviditási Alap befektetési jegyek is beleszámítanak, melyek a 
Hozamfokozó szolgáltatás keretén belül kerültek megvásárlásra. 

 
1.2. Raiffeisen Szimpla Lekötött Betét 
(2008. október 29 – november 5-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. október 29-től újonnan megadott 4 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció ideje 
alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 4 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
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Amennyiben Ügyfelünk a 2008. szeptember 26-i összesített megtakarítási állományához*** képest bankon kívüli forrást 
helyez el Raiffeisen Szimpla Lekötött Betétben, úgy a Bank az alábbi táblázatban meghirdetett akciós kamatokat állítja be: 
 

4 hónap 
Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM Nem akciós EBKM 
100.000 – 499.999 Ft 7,40% 
500.000 – 1.999.999 Ft 7,60% 
2.000.000 – 4.999.999 Ft 7,80% 
5.000.000 – 50.000.000 Ft 

13,50% 13,50% 

8,20% 
 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 4 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
Amennyiben Ügyfél jogosulatlanul vesz részt jelen akcióban, úgy legkésőbb a kamatperiódus fordulónapját megelőző banki munkanapig 
a Bank jogosult a Raiffeisen Szimpla Lekötött Betét kamatát utólag a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. 
pontjában meghirdetett 4 hónapos betétek esetén irányadó kamatmérték szerinti kamatozásra átállítani. 
 
Raiffeisen Szimpla Lekötött Betétben ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható meg.  
 
A Raiffeisen Szimpla Lekötött Betét kizárólag Raiffeisen bankfiókban és Raiffeisen Direkten keresztül köthető le. 
 
***Raiffeisen forint és deviza bankszámlák, lekötött betétek, - deviza esetén a 2008. szeptember 26-i deviza közép árfolyam szerinti forintra átszámított 
összeggel kalkulálunk - valamint Raiffeisen Banknál vezetett értékpapírszámla 2008. szeptember 26-i összesített záró állománya. 

 
1. 3. Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét 
(2008. október 20 – október 28-ig) 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét egy eseti 2 hónapos futamidejű betéti részből és azzal azonos értékben vásárolt 
Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyekből áll.  
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó akciós ajánlat a 2008. október 20-tól újonnan megadott 2 
hónapos eseti lekötési megbízásokra érvényes. 
 
Az ajánlat visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
Amennyiben Ügyfelünk legalább 500 000 forint értékben Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyet vásárol, és ugyanezen napon a 
vásárolt mennyiség értékével megegyező összegben a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó 
betétlekötési megbízást ad, úgy a Bank a 2 hónapos lekötött betétekre az alábbi táblázatban meghirdetett akciós kamatot állítja be : 
 

 2 hónap 
Raiffeisen Vegyespáros  Kombinált Betét 

betéti részében elhelyezhető összeg Éves kamat Akciós EBKM 

500.000 – 50.000.000 Ft 13,00% 13,00% 

 
Az akcióban való részvétel feltétele: 

• Ügyfél értékpapír számláján 2008. október 17-én nyilvántartott értékpapírok mennyisége** legalább a Raiffeisen Vegyespáros 
Kombinált Betét részeként vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyek mennyiségével nő. 

 
Amennyiben a betéti rész összege meghaladja az Ügyfél által vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap értékét, úgy a lekötött betét teljes összege 
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 2 hónapos betétek esetén meghatározott 
kamatok szerint kamatozik.  
 
Amennyiben Ügyfél jogosulatlanul vesz részt jelen akcióban, úgy legkésőbb a kamatperiódus fordulónapját megelőző banki munkanapig 
a Bank jogosult a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét akciós lekötött betéti részének kamatát utólag a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 2 hónapos betétek esetén irányadó kamatmérték szerinti kamatozásra 
átállítani. 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részében ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható meg. 
 
Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap 
múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 
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A Raiffeisen Ingatlan Alap illetve a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részének kockázati szintje, kamata, illetve 
hozzáférhetősége eltérő. 
Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap 
forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét kizárólag Raiffeisen bankfiókban és Raiffeisen Direkten keresztül köthető le. 
 
** A 2008. október 17-én nyilvántartott értékpapír mennyiségbe azon Raiffeisen Likviditási Alap befektetési jegyek is beleszámítanak, melyek a 
Hozamfokozó szolgáltatás keretén belül kerültek megvásárlásra. 

 
1.4. Raiffeisen Szimpla Lekötött Betét 
(2008. szeptember 29 – október 28-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. szeptember 29-től újonnan megadott 4 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció 
ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 4 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
 
Amennyiben Ügyfelünk a 2008. szeptember 26-i összesített megtakarítási állományához*** képest bankon kívüli forrást 
helyez el Raiffeisen Szimpla Lekötött Betétben, úgy a Bank az alábbi táblázatban meghirdetett akciós kamatokat állítja be: 
 

4  hónap 
Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM Nem akciós EBKM 
100.000 – 499.999 Ft 5,40% 
500.000 – 1.999.999 Ft 5,60% 
2.000.000 – 4.999.999 Ft 5,80% 
5.000.000 – 50.000.000 Ft 

11,50% 11,50% 

6,20% 
 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 4 hónapos betéti kamatokra irányadó  
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
Amennyiben Ügyfél jogosulatlanul vesz részt jelen akcióban, úgy legkésőbb a kamatperiódus fordulónapját megelőző banki munkanapig 
a Bank jogosult a Raiffeisen Szimpla Lekötött Betét kamatát utólag a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. 
pontjában meghirdetett 4 hónapos betétek esetén irányadó kamatmérték szerinti kamatozásra átállítani. 
 
Raiffeisen Szimpla Lekötött Betétben ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható meg.  
 
A Raiffeisen Szimpla Lekötött Betét kizárólag Raiffeisen bankfiókban és Raiffeisen Direkten keresztül köthető le. 
 
***Raiffeisen forint és deviza bankszámlák, lekötött betétek, - deviza esetén a 2008. szeptember 26-i deviza közép árfolyam szerinti forintra átszámított 
összeggel kalkulálunk - valamint Raiffeisen Banknál vezetett értékpapírszámla 2008. szeptember 26-i összesített záró állománya. 
 
1. 5. Raiffeisen Egyszerű Lekötött Betét  
(2008. szeptember 26 – október 28-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. szeptember 26-tól újonnan megadott 3 és 6 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az 
akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 3 és 6 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 
 

3 hónap 6 hónap 

Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM 
Nem akciós 

EBKM 
Éves kamat Akciós EBKM 

Nem akciós 
EBKM 

100.000 – 499.999 Ft 8,00% 8,00% 5,20% 9,00% 9,00% 5,80% 
500.000–1.999.999 Ft 8,20% 8,20% 5,40% 9,20% 9,20% 6,00% 
2.000.000–4.999.999 Ft 8,40% 8,40% 5,60% 9,40% 9,40% 6,20% 
5.000.000 Ft-tól 9,00% 9,00% 6,00% 10,00% 10,00% 6,60% 
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Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 3 és 6 hónapos betéti kamatokra 
irányadó kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
1. 6. Raiffeisen Nyugalom Lekötött Betét  
(2008. szeptember 26 – október 28-ig) 
 
A Raiffeisen Nyugalom Lekötött Betétre vonatkozó betétlekötési megbízást a Bank kizárólag olyan Raiffeisen bankszámla terhére fogad el, 
melynek számlatulajdonosa érvényes, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által kiállított nyugdíjas igazolvánnyal, vagy NYUFIG 
által kiállított olyan igazolással rendelkezik, mely legalább tartalmazza Ügyfél nyugdíjas törzsszámát, nevét és folyósítási címét.   
 
Az akciós ajánlat a 2008. szeptember 26-tól újonnan megadott 9 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció 
ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 9 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 
 

 9 hónap 
Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM Nem akciós EBKM 
100.000 – 499.999 Ft 9,00% 9,00% 5,80% 
500.000–1.999.999 Ft 9,10% 9,10% 6,00% 
2.000.000–4.999.999 Ft 9,20% 9,20% 6,20% 
5.000.000 Ft-tól 9,30% 9,30% 6,60% 
 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 9 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
A Raiffeisen Nyugalom Lekötött Betét kizárólag a Raiffeisen Bank bankfiókjaiban igényelhető. 
 
1.7. Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét 
 (2008.október 1 – október 18-ig) 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét egy eseti 2 hónapos futamidejű betéti részből és azzal azonos értékben vásárolt 
Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyekből áll.  
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó akciós ajánlat a 2008. október 1-től újonnan megadott 2 
hónapos eseti lekötési megbízásokra érvényes. 
 
Az ajánlat visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
 
Amennyiben Ügyfelünk legalább 500 000 forint értékben Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyet vásárol, és ugyanezen napon a 
vásárolt mennyiség értékével megegyező összegben a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó 
betétlekötési megbízást ad, úgy a Bank a 2 hónapos lekötött betétekre az alábbi táblázatban meghirdetett akciós kamatot állítja be : 
 

 2 hónap 
Raiffeisen Vegyespáros  Kombinált Betét 

betéti részében elhelyezhető összeg Éves kamat Akciós EBKM 

500.000 – 50.000.000 Ft 12,00% 12,00% 

 
Az akcióban való részvétel feltétele: 

• Ügyfél értékpapír számláján 2008. szeptember 30-án nyilvántartott értékpapírok mennyisége* legalább a Raiffeisen 
Vegyespáros Kombinált Betét részeként vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyek mennyiségével nő. 

 
Amennyiben a betéti rész összege meghaladja az Ügyfél által vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap értékét, úgy a lekötött betét teljes összege 
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 2 hónapos betétek esetén meghatározott 
kamatok szerint kamatozik.  
 
Amennyiben Ügyfél jogosulatlanul vesz részt jelen akcióban, úgy legkésőbb a kamatperiódus fordulónapját megelőző banki munkanapig 
a Bank jogosult a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét akciós lekötött betéti részének kamatát utólag a mindenkor hatályos Lakossági 
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Kondícós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 2 hónapos betétek esetén irányadó kamatmérték szerinti kamatozásra 
átállítani. 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részében ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható meg. 
 
Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap 
múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 
 
A Raiffeisen Ingatlan Alap illetve a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részének kockázati szintje, kamata, illetve 
hozzáférhetősége eltérő. 
Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap 
forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét kizárólag Raiffeisen bankfiókban és Raiffeisen Direkten keresztül köthető le. 
 
* A 2008. szeptember 30-án nyilvántartott értékpapír mennyiségbe azon Raiffeisen Likviditási Alap befektetési jegyek is beleszámítanak, melyek a 
Hozamfokozó szolgáltatás keretén belül kerültek megvásárlásra. 

 
1. 8. Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét 
(2008. augusztus 18 – szeptember 30-ig) 
 
A Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét egy 2 hónapos futamidejű betéti részből és azzal azonos összegben jegyzett Raiffeisen 
Univerzum IV. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyekből áll.  
 
A Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét betéti részére vonatkozó akciós ajánlat a 2008. augusztus 18. és 2008. szeptember 30. 
között újonnan megadott 2 hónapos eseti lekötési megbízásokra érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát 
fenntartja. 
 
Amennyiben Ügyfelünk legalább 250 000 forint névértékben Raiffeisen Univerzum IV. Származtatott Alapot jegyez és ugyanezen 
napon a jegyzett mennyiség névértékével megegyező összegben a Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét betéti részére 
vonatkozó betétlekötési megbízást ad, úgy a Bank a betéti részre  az alábbi akciós kamatot állítja be: 
 

 2 hónap 
Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét 
betéti részében elhelyezhető összeg Éves kamat Akciós EBKM 

250.000 – 50.000.000 Ft 11,00% 11,00% 
 
Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap 
múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 
 
Amennyiben a betéti rész összege meghaladja a jegyzett Raiffeisen Univerzum IV. Származtatott Alap névértékét, úgy a lekötött betét 
teljes összege a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 2 hónapos kamatok szerint 
kamatozik. Ha Ügyfél jogosulatlanul vesz részt jelen akcióban, úgy legkésőbb a kamatperiódus fordulónapját megelőző banki 
munkanapig a Bank jogosult a Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét akciós lekötött betéti részének kamatát utólag a mindenkor hatályos 
Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 2 hónapos betétek esetén irányadó kamatmérték szerinti 
kamatozásra átállítani. 
 
A Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét betéti részében ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható meg. 
A Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét kizárólag a Raiffeisen Bank bankfiókjaiban igényelhető. 
 
A Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét részeként is jegyezhető Raiffeisen Univerzum IV. Származtatott Alap befektetési politikájára, 
forgalmazási költségeire, a befektetés lehetséges kockázataira és egyéb adataira vonatkozó információk a Raiffeisen Bank honlapján és 
bankfiókjaiban elérhető Tájékoztatóban találhatóak. 
 
Akció! 
Amennyiben Ügyfelünk az akció időtartama alatt egy összegben legalább 250.000 Ft névértékben jegyez 
Raiffeisen Univerzum IV. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alapot, egy Tefal márkájú szendvicssütőt kap 
ajándékba. Az akció 2008. augusztus 18. és szeptember 30. között lebonyolított jegyzésekre érvényes. Az akció 
keretén belül egy ügyfél egy ajándékra jogosult. 
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1.9. Raiffeisen Egyszerű Lekötött Betét 
(2008. szeptember 5 – szeptember 25-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. szeptember 5-től újonnan megadott 4, 6, és 12 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank 
az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 4, 6, és 12 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 
 

4 hónap 6 hónap 12 hónap 

Összeghatár Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
akciós 
EBKM 

Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
akciós 
EBKM 

Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
akciós 
EBKM 

100.000 – 499.999 Ft 7,60% 7,60% 5,40% 8,00% 8,00% 6,70% 7,80% 7,80% 6,00% 
500.000–1.999.999 Ft 7,80% 7,80% 5,60% 8,20% 8,20% 6,90% 8,00% 8,00% 6,20% 
2.000.000–4.999.999 Ft 8,00% 8,00% 5,80% 8,40% 8,40% 7,10% 8,20% 8,20% 6,40% 
5.000.000 Ft-tól 8,20% 8,20% 6,20% 9,00% 9,00% 7,50% 8,40% 8,40% 6,80% 
 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 4, 6 és 12 hónapos betéti kamatokra 
irányadó kamatmérték szerint kamatozik tovább. 

 
1.10. Raiffeisen Nyugalom Lekötött Betét  
(2008. szeptember 5 – szeptember 25-ig) 
 
A Raiffeisen Nyugalom Lekötött Betétre vonatkozó betétlekötési megbízást a Bank kizárólag olyan Raiffeisen bankszámla terhére fogad el, 
melynek számlatulajdonosa érvényes, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által kiállított nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezik.  
Az akciós ajánlat a 2008. szeptember 5-től újonnan megadott 9 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció 
ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 9 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 
 

 9 hónap 
Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM Nem akciós EBKM 
100.000 – 499.999 Ft 8,00% 8,00% 5,80% 
500.000–1.999.999 Ft 8,20% 8,20% 6,00% 
2.000.000–4.999.999 Ft 8,40% 8,40% 6,20% 
5.000.000 Ft-tól 8,60% 8,60% 6,60% 
 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 9 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
A Raiffeisen Nyugalom Lekötött Betét kizárólag a Raiffeisen Bank bankfiókjaiban igényelhető. 

 
1. 11. Raiffeisen Egyszerű Lekötött Betét  
(2008. 08.18 – 2008. 09.04-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. augusztus 18-tól újonnan megadott 4, 6, és 12 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank 
az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 4, 6, és 12 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 

4 hónap 6 hónap 12 hónap 

Összeghatár Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
Akciós 
EBKM 

Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
Akciós 
EBKM 

Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
Akciós 
EBKM 

100.000 – 499.999 Ft 7,60% 7,60% 3,95% 8,00% 8,00% 6,25% 7,80% 7,80% 4,60% 
500.000–1.999.999 Ft 7,80% 7,80% 4,65% 8,20% 8,20% 6,95% 8,00% 8,00% 5,30% 
2.000.000–4.999.999 Ft 8,00% 8,00% 4,90% 8,40% 8,40% 7,20% 8,20% 8,20% 5,55% 
5.000.000 Ft-tól 8,20% 8,20% 5,20% 9,00% 9,00% 7,50% 8,40% 8,40% 5,85% 
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Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 4, 6 és 12 hónapos betéti kamatokra 
irányadó kamatmérték szerint kamatozik tovább. 

 
1.12. Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét 
(2008. 08.12 – 2008.08.15-ig) 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét egy eseti 6 hónapos futamidejű betéti részből és azzal azonos értékben vásárolt 
Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyekből áll.  
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó akciós ajánlat a 2008. augusztus 12-től újonnan megadott 6 
hónapos eseti lekötési megbízásokra érvényes. 
 
Az ajánlat visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
Amennyiben Ügyfelünk legalább 500 000 forint értékben Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyet vásárol, és ugyanezen napon a 
vásárolt mennyiség értékével megegyező összegben a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó 
betétlekötési megbízást ad, úgy a Bank a 6 hónapos lekötött betétekre az alábbi táblázatban meghirdetett akciós kamatot állítja be 
utólagosan, legkésőbb a betét lejártát megelőző banki munkanapon : 
 
6 hónapos futamidőre 

Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részében 
elhelyezhető összeg  

Éves kamat Akciós EBKM 

500.000 – 50.000.000 Ft  10,00% 10,00% 
 
Az akcióban való részvétel feltétele: 

• Ügyfél értékpapír számláján 2008. augusztus 11-én nyilvántartott értékpapírok mennyisége** legalább a Raiffeisen 
Vegyespáros Kombinált Betét részeként vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyek mennyiségével nő. 

 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét a megbízás megadásakor hatályos Kondíciós Lista 1.1. pontjában meghirdetett 6 hónapos 
kamatok szerint kerül lekötésre. 
Amennyiben a betéti rész összege meghaladja az Ügyfél által vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap értékét, úgy a lekötött betét teljes összege 
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 6 hónapos betétek esetén meghatározott 
kamatok szerint kamatozik.  
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részében ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható meg. 
Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap 
múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 
A Raiffeisen Ingatlan Alap illetve a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részének kockázati szintje, kamata, illetve 
hozzáférhetősége eltérő. 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét részeként is vásárolható Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési politikájára, forgalmazási 
költségeire, a befektetés lehetséges kockázataira és egyéb adataira vonatkozó információk a Raiffeisen Bank honlapján és bankfiókjaiban 
elérhető Alaptájékoztatóban találhatóak. 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét kizárólag Raiffeisen bankfiókban és Raiffeisen Direkten keresztül köthető le. 
 
* A 2008. augusztus 11-én nyilvántartott értékpapír mennyiségbe azon Raiffeisen Likviditási Alap befektetési jegyek is beleszámítanak, 
melyek a Hozamfokozó szolgáltatás keretén belül kerültek megvásárlásra. 
 
1. 13. Raiffeisen Egyszerű Lekötött Betét  
(2008. 08.12 – 2008.08.15-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. augusztus 12-tól újonnan megadott 4, 6, és 12 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank 
az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 4, 6, és 12 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 
 

4 hónap 6 hónap 12 hónap 

Összeghatár Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
Akciós 
EBKM 

Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
Akciós 
EBKM 

Éves 
kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
Akciós 
EBKM 

100.000 – 499.999 Ft 7,70% 7,70% 3,95% 8,00% 8,00% 6,25% 8,00% 8,00% 4,60% 
500.000–1.999.999 Ft 7,90% 7,90% 4,65% 8,20% 8,20% 6,95% 8,25% 8,25% 5,30% 
2.000.000–4.999.999 Ft 8,20% 8,20% 4,90% 8,40% 8,40% 7,20% 8,50% 8,50% 5,55% 
5.000.000 Ft-tól 8,60% 8,60% 5,20% 9,00% 9,00% 7,50% 9,00% 9,00% 5,85% 
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Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 4, 6 és 12 hónapos betéti kamatokra 
irányadó kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
1.14. Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét 
(2008. 07.01 – 2008.08.11-ig) 
 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét egy eseti 6 hónapos futamidejű betéti részből és azzal azonos értékben vásárolt 
Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyekből áll.  
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó akciós ajánlat a 2008. július 1-től újonnan megadott 6 hónapos 
eseti lekötési megbízásokra érvényes. 
Az ajánlat visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
Amennyiben Ügyfelünk legalább 500 000 forint értékben Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyet vásárol, és ugyanezen napon a 
vásárolt mennyiség értékével megegyező összegben a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részére vonatkozó 
betétlekötési megbízást ad, úgy a Bank a 6 hónapos lekötött betétekre az alábbi táblázatban meghirdetett akciós kamatot állítja be : 
 
6 hónapos futamidőre 

Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részében 
elhelyezhető összeg  

Éves kamat Akciós EBKM 

500.000 – 50.000.000 Ft  10,00% 10,00% 
 
Az akcióban való részvétel feltétele: 

• Ügyfél értékpapír számláján 2008. június 27-én nyilvántartott értékpapírok mennyisége* legalább a Raiffeisen Vegyespáros 
Kombinált Betét részeként vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegyek mennyiségével nő. 

 
Amennyiben a betéti rész összege meghaladja az Ügyfél által vásárolt Raiffeisen Ingatlan Alap értékét, úgy a lekötött betét teljes összege 
a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 6 hónapos betétek esetén meghatározott 
kamatok szerint kamatozik.  
Amennyiben Ügyfél jogosulatlanul vesz részt jelen akcióban, úgy legkésőbb a kamatperiódus fordulónapját megelőző banki munkanapig 
a Bank jogosult a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét akciós lekötött betéti részének kamatát utólag a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondícós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 6 hónapos betétek esetén irányadó kamatmérték szerinti kamatozásra 
átállítani. 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részében ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható meg. 
Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap 
múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 
A Raiffeisen Ingatlan Alap illetve a Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét betéti részének kockázati szintje, kamata, illetve 
hozzáférhetősége eltérő. 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét részeként is vásárolható Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési politikájára, forgalmazási 
költségeire, a befektetés lehetséges kockázataira és egyéb adataira vonatkozó információk a Raiffeisen Bank honlapján és bankfiókjaiban 
elérhető Alaptájékoztatóban találhatóak. 
A Raiffeisen Vegyespáros Kombinált Betét kizárólag Raiffeisen bankfiókban és Raiffeisen Direkten keresztül köthető le. 
 
* A 2008. június 27-én nyilvántartott értékpapír mennyiségbe azon Raiffeisen Likviditási Alap befektetési jegyek is beleszámítanak, 
melyek a Hozamfokozó szolgáltatás keretén belül kerültek megvásárlásra. 
 
1.15. Raiffeisen Egyszerű Lekötött Betét  
(2008. július 24 – 2008. augusztus 11-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. július 24-től újonnan megadott 4 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció ideje 
alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 4 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 
 
4 hónapos futamidőre 

Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM 
Nem  akciós 

EBKM 

100.000 – 499.999 Ft 7,70% 7,70% 3,95% 

500.000–1.999.999 Ft 7,90% 7,90% 4,65% 

2.000.000–4.999.999 Ft 8,20% 8,20% 4,90% 

5.000.000 Ft-tól 8,60% 8,60% 5,20% 
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Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 4 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
1. 16. Raiffeisen 12 hónapos akciós lekötött betét 
(2008. április 18 – 2008. augusztus 11-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. április 18-tól újonnan megadott 12 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció ideje 
alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akciós visszavonásig érvényes.  
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 12 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 
 
12 hónapos futamidőre 

Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM 
Nem  akciós 

EBKM 

100.000 – 499.999 Ft 8,00% 8,00% 4,60% 

500.000–1.999.999 Ft 8,25% 8,25% 5,30% 

2.000.000–4.999.999 Ft 8,50% 8,50% 5,55% 

5.000.000 Ft-tól 9,00% 9,00% 5,85% 

 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 12 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
1.17. Raiffeisen Egyszerű Lekötött Betét 
(2008. május 1 – 2008. július 23-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. május 1-től újonnan megadott 4 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció ideje 
alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett 4 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 
4 hónapos futamidőre 

Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM 
Nem  akciós 

EBKM 

100.000 – 499.999 Ft 8,00% 8,00% 3,95% 

500.000–1.999.999 Ft 8,25% 8,25% 4,65% 

2.000.000–4.999.999 Ft 8,50% 8,50% 4,90% 

5.000.000 Ft-tól 9,00% 9,00% 5,20% 

 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett 4 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
1.18. Raiffeisen Kamatemelő akciós lekötött betét 6 hónapos betétlekötésre  
(2008. május 1 – 2008. május 30-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. május 1-től újonnan megadott 6 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció ideje alatt 
a kamatmódosítás jogát fenntartja. A Raiffeisen Kamatemelő akció visszavonásig érvényes. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1. pontjában meghirdetett normál 6 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
 
Kamatemelő akciós lekötött betét alapfeltétele 
A Kamatemelő akcióban kizárólag abban az esetben vehet részt az Ügyfél, amennyiben  a lekötéssel egyidejűleg minimum 500 000 
forint értékben vásárol vagy névértékben jegyez,  a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeiből valamint a Trend 
kötvényből. 
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Az akcióba való belépési feltételt bármely Raiffeisen Alapkezelő Zrt. által kezelt alap befektetési jegyeinek vásárlásával teljesítheti, kivéve 
a Raiffeisen Likviditási Alap és Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap befektetési jegyeit. 
 
A Raiffeisen Univerzum Kombinált Betét betéti részével megegyező névértékben jegyzett Raiffeisen Univerzum III. Alappal a feltétel nem 
teljesíthető. A feltétel teljesítéséhez az Alap önálló – kombinált betéten kívüli – jegyzése szükséges. 
A Raiffeisen Trend Kombinált Betét betéti részével megegyező névértékben vásárolt Raiffeisen Trend V. kötvénnyel a feltétel nem 
teljesíthető. A feltétel teljesítéséhez a Trend V. kötvény  önálló – kombinált betéten kívüli – vásárlása szükséges. 
 
Amennyiben a Kamatemelő akciós lekötött betétre vonatkozó alapfeltétel teljesítése hiányában az Ügyfél jogosulatlanul vesz részt a 
Kamatemelő akcióban, a bank jogosult utólag, legkésőbb a kamatperiódus fordulónapját megelőző banki munkanapig, a Kamatemelő 
akciós lekötött betét kamatát a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett normál 6 
hónapos betétek esetén irányadó kamatmértékek szerint kamatozásra átállítani, függetlenül attól, hogy a hitel- és/vagy bankkártyás 
vásárlás feltétele teljesült-e vagy sem. 
 
Hitel- és/vagy bankkártyás vásárlás 
Amennyiben a lekötést követő hónaptól kezdődően Ügyfél a megadott teljesítési határideig havonta legalább 50 000 forint értékben 
vásárol Raiffeisen hitel és/vagy bankkártyájával****, úgy 1,00% kamatprémiumban részesedül. 
 
A hitel- és/vagy bankkártyás vásárlásra vonatkozó feltétel teljesítésének határideje:  
2008. szeptember 30. 
 
A Raiffeisen Kamatemelő akcióban elérhető kamatok: 
 
6 hónapos 
futamidőre 

100.000 – 499.999 Ft 500.000–1.999.999 Ft 2.000.000–4.999.999 Ft 5.000.000 Ft-tól 

 
Éves 

Kamat 
Akciós 
EBKM 

Nem 
akciós 
EBKM 

Éves 
Kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
akciós 
EBKM 

Éves 
Kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
akciós 
EBKM 

Éves 
Kamat 

Akciós 
EBKM 

Nem 
akciós 
EBKM 

Alapfeltétel teljesítése 
esetén 

7,80% 7,80% 4,35% 7,80% 7,80% 5,05% 7,80% 7,80% 5,30% 7,80% 7,80% 5,60% 

Alapfeltétel és hitel- 
és/vagy bankkártyás 
vásárlás feltétel 
teljesítése esetén 

8,80% 8,80% 4,35% 8,80% 8,80% 5,05% 8,80% 8,80% 5,30% 8,80% 8,80% 5,60% 

 
 
A hitel- és/vagy bankkártyás vásárlásra vonatkozó feltételt teljesítők részére a magasabb kamatlábat a Bank utólag, legkésőbb a 
kamatperiódus fordulónapját megelőző banki munkanapon állítja be. 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista II.A. fejezetének 1.1. pontjában meghirdetett normál 6 hónapos betéti kamatokra 
irányadó kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
A  2008. május 1-től induló Raiffeisen Kamatemelő akcióban ügyfelenként maximum 50 millió forint összegű lekötési megbízás adható 
meg. 
Kamatemelő akciós lekötött betéti megbízás kizárólag Raiffeisen bankfiókban és Raiffeisen Direkten adható meg. 
 
**** A készpénz-átutalási megbízás (csekk), illetve a postahivatalokban igényelhető egyéb szolgáltatások hitel-/bankkártyával történő kifizetése 
készpénzfelvételnek minősül. 
 
1.19. Raiffeisen 12 hónapos akciós lekötött betét 
(2008. április 3 – 2008. április 17-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. április 3-tól újonnan megadott 12 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció ideje alatt a 
kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akciós visszavonásig érvényes.  
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett normál 12 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
  
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 

Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM 
Nem  akciós 

EBKM 

100 000 – 499 999 Ft 7,75% 7,75% 4,60% 

500.000–1.999.999 Ft 8,00% 8,00% 5,30% 

2.000.000–4.999.999 Ft 8,25% 8,25% 5,55% 

5.000.000 Ft-tól 8,50% 8,50% 5,85% 
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Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista 1.1. pontjában meghirdetett normál 12 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
1.20. Raiffeisen 12 hónapos akciós lekötött betét  
(2008. március 27 – 2008. április 2-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. március 27-től újonnan megadott 12 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció ideje 
alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akciós visszavonásig érvényes.  
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett normál 12 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
  
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők: 

Összeghatár Éves kamat Akciós EBKM 
Nem  akciós 

EBKM 

100 000 – 499 999 Ft 7,25% 7,25% 4,60% 

500.000–1.999.999 Ft 7,50% 7,50% 5,30% 

2.000.000–4.999.999 Ft 7,75% 7,75% 5,55% 

5.000.000 Ft-tól 8,00% 8,00% 5,85% 

 
Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista 1.1. pontjában meghirdetett normál 12 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
1.21. Raiffeisen 12 hónapos akciós lekötött betét  
(2008. február 18. – 2008. március 26-ig) 
 
Az akciós ajánlat a 2008. február 18-tól újonnan megadott 12 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A bank az akció ideje alatt 
a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akciós visszavonásig érvényes.  
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 1.1 pontjában meghirdetett normál 12 hónapos betétekre vonatkozó kamatmérték alapján történt. 
 
Az akció keretén belül elérhető akciós kamatlábak a következők 
 

Összeghatár Éves kamat 
Akciós EBKM 

Nem  akciós 
EBKM 

100 000 – 499 999 Ft 6,60% 6,60% 4,60% 

500.000–1.999.999 Ft 6,80% 6,80% 5,30% 

2.000.000–4.999.999 Ft 7,00% 7,00% 5,55% 

5.000.000 Ft-tól 7,20% 7,20% 5,85% 

Az akciós ajánlat a lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első periódust követően a 
betét a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista 1.1. pontjában meghirdetett normál 12 hónapos betéti kamatokra irányadó 
kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
 
1.22. 3 éves futamidejű forint lekötött betét 
 

Összeghatár Éves kamatláb EBKM 
100.000 Ft–tól 8,01% 7,44% 

 
A Bank 2006.09.01-től 3 éves lekötött betéti megbízást nem fogad el.  
 

A 3 éves lekötésre betétfeltörés 
esetében fizetett éves kamat 

Lekötéstől a 12. hónappal bezárólag 0,00% 

 13-24. hónapok alatt 2,00% 
 25. hónaptól a betét lejáratáig 4,00% 

 
 
 



LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA 
Raiffeisen Bank Zrt.1054 Budapest, Akadémia utca 6. • Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48       
F ő v á r o s i  B í r ó s á g  m i n t  C é g b í r ó s á g  •  C é g j e g y z é k s z á m :  0 1 - 1 0 - 0 4 1 0 4 2  

                                                              

12 

2. 2008. október 21. után nem igényelhető deviza lekötött betétek 
 
2. 1. Akciós 3 hónapos euró lekötött betét  
(2008. október 1 – október 21-ig) 
 
Devizanem: EUR 3 hónap 
Összeghatár Éves kamat  Akciós EBKM Nem akciós EBKM 

1 000- 9 999 EUR 5,30% 5,30% 2,80% 
10 000 – 49 999 EUR 5,40% 5,40% 3,10% 
50 000 EUR -  5,50% 5,50% 3,40% 
 
Az akciós ajánlat a 2008. október 1-től  újonnan megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 3 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett 3 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett 3 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
2. 2. Akciós 6 hónapos euró lekötött betét  
(2008. október 1 – október 21-ig) 

        
Devizanem: EUR 6 hónap 
Összeghatár Éves kamat  Akciós EBKM Nem akciós EBKM 

1 000- 9 999 EUR 5,00% 5,00% 3,10% 
10 000 – 49 999 EUR 5,10% 5,10% 3,40% 
50 000 EUR -  5,20% 5,20% 3,70% 
 
Az akciós ajánlat a 2008. október 1-től újonnan megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 6 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett 6 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett 6 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
2. 3. Akciós 3 hónapos euró lekötött betét  
(2008. augusztus 18 – 2008. szeptember 30-ig) 
Devizanem: EUR 3 hónap 
Összeghatár Éves kamat  Akciós EBKM Nem akciós EBKM 

1 000- 9 999 EUR 3,70% 3,70% 2,60% 
10 000 – 49 999 EUR 3,80% 3,80% 2,90% 
50 000 EUR -  4,00% 4,00% 3,20% 
 
Az akciós ajánlat a 2008. augusztus 18-tól megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 3 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 3 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik 
tovább. 
 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett 3 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
2. 4. Akciós 6 hónapos euró lekötött betét  
(2008. augusztus 18 – 2008. szeptember 30-ig)        
Devizanem: EUR 6 hónap 
Összeghatár Éves kamat  Akciós EBKM Nem akciós EBKM 

1 000- 9 999 EUR 3,90% 3,90% 2,90% 
10 000 – 49 999 EUR 4,00% 4,00% 3,20% 
50 000 EUR -  4,20% 4,20% 3,50% 
 
Az akciós ajánlat a 2008. augusztus 18-tól megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 6 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 6 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik 
tovább. 
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A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett 6 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
2. 5. Akciós 12 hónapos euró lekötött betét  
(2008. augusztus 18 – 2008. szeptember 30-ig)        
Devizanem: EUR 12 hónap 
Összeghatár Éves kamat  Akciós EBKM Nem akciós EBKM 

1 000- 9 999 EUR 4,10% 4,10% 3,20% 
10 000 – 49 999 EUR 4,20% 4,20% 3,50% 
50 000 EUR -  4,40% 4,40% 3,80% 
 
Az akciós ajánlat a 2008. augusztus 18-tól megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 12 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett 12 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik tovább. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett 12 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
2. 6. Akciós 3 hónapos euró lekötött betét  
(2008. június 11. – 2008. augusztus 15-ig) 

       Éves kamatláb %-ban            Akciós EBKM            Nem akciós EBKM 
Devizanem: EUR 3 hónap 3 hónap 3 hónap 
1 000- 9 999 EUR 3,30% 3,30% 2,40% 
10 000 – 49 999 EUR 3,50% 3,50% 2,70% 
50 000 EUR -  3,70% 3,70% 3,00% 

 
Az akciós ajánlat a 2008. június 11-től megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 3 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 3 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik 
tovább. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 3 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
2. 7. Akciós 6 hónapos euró lekötött betét  
(2008. június 11. – 2008. augusztus 15-ig) 
 

       Éves kamatláb %-ban            Akciós EBKM            Nem akciós EBKM 
Devizanem: EUR 6 hónap 6 hónap 6 hónap 
1 000- 9 999 EUR 3,70% 3,70% 2,70% 
10 000 – 49 999 EUR 3,90% 3,90% 3,00% 
50 000 EUR -  4,10% 4,10% 3,30% 

 
Az akciós ajánlat a 2008. június 11-től megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
 
Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 6 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 6 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik 
tovább. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 6 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
2. 8. Akciós 12 hónapos euró lekötött betét  
(2008. június 11. – 2008.  augusztus 15-ig) 
 

       Éves kamatláb %-ban            Akciós EBKM            Nem akciós EBKM 
Devizanem: EUR 12 hónap 12 hónap 12 hónap 
1 000- 9 999 EUR 3,70% 3,70% 3,00% 
10 000 – 49 999 EUR 3,90% 3,90% 3,30% 
50 000 EUR -  4,10% 4,10% 3,60% 

 
Az akciós ajánlat a 2008. június 11-től megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
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Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 12 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 12 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik 
tovább. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 12 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
2. 9. Akciós 6 hónapos euró lekötött betét  
(2007. augusztus 13 – 2008. június 10-ig) 
 

       Éves kamatláb %-ban            Akciós EBKM            Nem akciós EBKM 
Devizanem: EUR 6 hónap 6 hónap 6 hónap 
1 000- 9 999 EUR 4,00% 4,00% 2,80% 
10 000 – 49 999 EUR 4,00% 4,00% 2,90% 
50 000 EUR -  4,00% 4,00% 3,00% 

 
Az akciós ajánlat a 2007. augusztus 13-tól megadott betétlekötési megbízásokra érvényes. 
Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 6 hónapos periódust követően a betét a mindenkor hatályos Lakossági 
Kondíciós Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 6 hónapos euró lekötött betéti kamatokra irányadó kamatmérték szerint kamatozik 
tovább. 
A nem akciós EBKM értékek automatikusan ismétlődő, nem tőkésedő lekötési megbízás esetén irányadóak, számításuk a jelen Kondíciós 
Lista 2.1. pontjában meghirdetett normál 6 hónapos kamatértékek alapján történt. 
A Bank az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. 
 
 


