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Raiffeisen Bank Zrt.
Levelez©si cm:
Adësz£m:
C©gjegyz©k sz£m:
S.W.I.F.T.:
Telefon:
Raiffeisen Direkt:
E-mail:
Internet:

PLATøN P¶RT
KECSKEM½T
PALLø IMRE UTCA 40
6000

T£rgyidìszak: 2021.07.31. - 2021.08.31.
Kivonat sorsz£m: 2021/0000008
K©szt©s d£tuma: 2021.08.31.
Utolsë kivonat: 2021.07.30.
Devizanem:
HUF

Kényvel©s
T©tel azon. ½rt©knap
3417001839 2021.08.02.

Sz£mlatulajdonos:
Sz£mlatpus:
P©nzforgalmi jelzìsz£m:
Sz£mla azonostë:
Nemzetkézi banksz£mlasz£m IBAN:

Tranzakcië megnevez©se
Dj, jutal©k

2021.08.02. Referencia: E00084713524001
Sz£mlavezet©si dj
3417083103 2021.08.02. Kamat
2021.08.02.
3439955227 2021.08.31. Kamat
2021.08.31.

összes terhel©s / jëv£r£s

H-1133 Budapest, V£ci ñt 116-118.
H-1700 Budapest
10198014-4-44
Cg. 01-10-041042
UBRTHUHB
+36-1-48-48-484
+36-80-488-588
info@raiffeisen.hu
www.raiffeisen.hu

PLATøN P¶RT
Banksz£mla
12076910 - 01607895 - 00100001
7691 - A0D11Z - 001
HU91 1207 6910 0160 7895 0010 0001

Terhel©s(-)
-992,00

0,38
0,33
-992,00

NYITøEGYENLEG:
Z¶RøEGYENLEG:
Z£rolt ésszeg / Banksz£mla hitelkeret ésszege:

EL½RHETù EGYENLEG:

Jëv£r£s(+)

0,71

42.408,99
41.417,70
0,00

0,00

41.417,70

A 2021.07.01. - 2021.07.31. idìszakban kényvelt illet©kkételes tranzakciëk ut£n meg£llaptott p©nzïgyi tranzakciës illet©k
ésszege: 2,98 HUF
T£j©koztatjuk, hogy a 2013. ©vi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapj£n önre kiterjed az OBA v©delme. A bet©tbiztost£sra vonatkozë r©szletes t£j©koztatët
©vente megkïldjïk önnek a sz£mlakivonattal azonos mëdon, illetve a bankfiëkban k©rheti annak £tad£s£t.
Az Elìjegyzett Djk©nt feltïntetett ésszegek az adott tranzakcië ut£n a Bank r©sz©re fizetendì, m©g be nem terhelt djak, amelyek esed©kess©g©t
az ügyf©llel megkététt Keretszerzìd©s tartalmazza. Az ügyf©llel leszerzìdétt, egyes szolg£ltat£sok, illetve szolg£ltat£s-csomagok tekintet©ben
meg£llaptott minimum djak v£ltozatlanul ©rv©nyben vannak, gy a djterhel©s t©nyleges m©rt©ke az elìjegyezett djtël elt©rhet.
A kivonat al£r£s n©lkïl is ©rv©nyes
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T£j©koztatë a bet©teseknek
Alapvetì inform£ciëk a bet©tbiztost£srël
A Raiffeisen Bank Zrt.-n©lelhelyezett bet©teket biztostë
Orsz£gos Bet©tbiztost£si Alap (1)
bet©tbiztost£si rendszer:
A bet©tbiztost£s ésszeghat£ra:
100 000 eurë bet©tesenk©nt ©s hitelint©zetenk©nt (2)
Ha ön ugyanann£l a hitelint©zetn©l tébb bet©ttel is rendelkezik: Az azonos hitelint©zetn©l elhelyezett bet©teket ésszevonj£k, ©s
az ésszevont ésszegre alkalmazz£k a 100 000 eurë
ésszeghat£rt
Ha ön m£s bet©tessel kézés bet©ttel rendelkezik:
A 100 000 eurë ésszeghat£r kïlén-kïlénvonatkozik az egyes
bet©tesekre (3)
K£rtalant£si hat£ridì a hitelint©zet fizet©sk©ptelens©ge eset©n: 20 munkanap (4)
A k£rtalant£s p©nzneme:
forint
Kapcsolattartë:
Orsz£gos Bet©tbiztost£si Alap
(1027 Budapest, Csalog£ny u. 9-11.,kézponti telefonsz£m:
06-1-2140661, ©jjel-nappalhvhatë telefonsz£m:
06-1-4-918-918,
e-mailcm: info@oba.hu)
Tov£bbi inform£ciëk:
www.oba.hu
Tov£bbi inform£ciëk:
(1) Az ön bet©tj©t biztostë rendszer
Az ön bet©tje kételezì bet©tbiztost£si rendszer v©delme alatt £ll. Fizet©sk©ptelens©g eset©n az ön bet©tjeire 100 000 eurë
ésszeghat£rig a bet©tbiztost£si rendszer k£rtalant£st fizet.
(2) A bet©tbiztost£s ésszeghat£ra
Ha egy bet©tet az©rt nem tudnak kifizetni, mert a hitelint©zet nem k©pes eleget tenni p©nzïgyi kételezetts©geinek, a
bet©teseket a bet©tbiztost£si rendszerbìl k£rtalantj£k. A k£rtalant£s ésszege hitelint©zetenk©nt legfeljebb 100 000 eurë
lehet. A k£rtalant£s forint ésszeg©t a k£rtalant£s kezdì idìpontj£t megelìzì napon ©rv©nyes, MNB £ltal kézz©tett hivatalos
deviza£rfolyam alapj£n kell meghat£rozni. A k£rtalant£s ésszeg©nek meg£llapt£sakor az adott hitelint©zetn©l tartott bet©teket
ésszevontan veszik figyelembe. Ágy p©ld£ul, ha a bet©tes megtakart£si sz£ml£j£n 90 000 EUR, fizet©si sz£ml£j£n pedig
20 000 EUR tal£lhatë, akkor is csak 100 000 EUR ésszegî k£rtalant£sra jogosult.
(3) A kézés bet©tekre vonatkozë v©delem felsì ©rt©khat£ra
Kézés bet©t eset©ben a 100 000 eurë ésszegî k£rtalant£s minden bet©test kïlén-kïlén megillet. A 100 000 eurë ésszegî
k£rtalant£si ésszeghat£r kisz£mt£sakor az olyan sz£ml£n elhelyezett bet©teket, amely tekintet©ben jogi szem©lyis©g n©lkïli
gazdas£gi t£rsas£g, egyesïlet vagy hasonlë term©szetî csoport tagjak©nt k©t vagy tébb szem©ly jogosult, ésszevontan ©s ñgy
kezelik, mintha egyetlen bet©tes bet©tj©rìl lenne szë. Egyes esetekben a bet©teseket h£rom hënapig 100 000 eurët
meghaladë v©delem is megillet. Tov£bbi t£j©koztat£s©rt l£togasson el a kévetkezì weboldalra: www.oba.hu.
(4) K£rtalant£s
A bet©tbiztost£si rendszer az Orsz£gos Bet©tbiztost£si Alap ¨1027 Budapest, Csalog£ny u. 9-11., kézponti telefonsz£m:
06-1-2140661, ©jjel-nappal hvhatë telefonsz£m: 06-1-4-918-918,e-mail cm: info@oba.hu, weboldal: www.oba.hu!. Ez a
rendszer 2018. december 31-ig 20 munkanapon, 2019. janu£r 1-tìl 2020. december 31-ig 15 munkanapon, 2021. janu£r
1-tìl 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. janu£r 1-tìl 7 munkanapon belïl k£rtalant£st fizet az ön bet©tjeire
legfeljebb 100 000 eurë ésszeghat£rig.
Amennyiben ezeken a hat£ridìkén belïl nem kapja meg a k£rtalant£st, ñgy vegye fel a kapcsolatot a bet©tbiztost£si rendszerrel.
Tov£bbi t£j©koztat£s©rt l£togasson el a kévetkezì weboldalra: www.oba.hu.
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Egy©b fontos inform£ciëk:
A bet©tbiztost£si rendszerek £ltal£ban minden lakoss£gi bet©tes ©s v£llalkoz£s sz£m£ra v©delmet nyñjtanak. A kiv©telek, amelyek
meghat£rozott bet©tekre vonatkoznak, megtal£lhatëk a bet©tbiztost£si rendszer weboldal£n. K©r©sre a hitelint©zet is t£j©koztatja
önt arrël, hogy a v©delem kiterjed-ebizonyos term©kekre vagy sem. A hitelint©zet a sz£mlakivonaton is feltïnteti, hogy a bet©tek
v©delem al£ esnek-e.

