
Hatályos: 2023.01.21-től

MINIMUM MAXIMUM

Számlanyitás díja

Számlavezetés havidíja

Alszámlanyitási díj

Alszámlavezetési díj

Folyószámla látra szóló kamata

Eseti átutalások forintban
(14)

Elektronikus csatornán keresztül 200 Ft

papíralapú megbízás (IG1 és IG2 

elszámolás esetén) 
(1) 1 500 Ft

VIBER átutalás díja

Elektronikus csatornán keresztül
papíralapú megbízás (IG1 és IG2 

elszámolás esetén) 
(1)

Elektronikus csatornán keresztül

papíralapú megbízás

Elektronikus csatornán keresztül

papíralapú megbízás 
Csoportos átutalási megbízások

Bankon kívüli utalás díja 50 Ft

Bankon belüli utalás díja

Beszedés benyújtásának díja
Rendszeres átutalási megbízások  

Elektronikus csatornán keresztül
(1) 200 Ft

papíralapú megbízás
(1) 1 500 Ft

Elektronikus csatornán keresztül

papíralapú megbízás

Forintban érkező tételek jóváírása
(15)

Bejövő forint jóváírás díja

Fizetési kérelem indítás
(16) elektronikus megbízás

Postai úton történőelszámolások

Postai készpénzes átutalási megbízás jóváírásának díja

Postai kifizetési utalvány teljesítésének díja 600 Ft

Eseti megbízások devizában forintszámláról
Elektronikus csatornán keresztül

papíralapú megbízás

Elektronikus csatornán keresztül

papíralapú megbízás
Bankelőzmény nélküli deviza megbízások

Elektronikus csatornán keresztül 3 500 Ft

papíralapú megbízás 6 000 Ft

Elektronikus csatornán keresztül 3 500 Ft

papíralapú megbízás 6 000 Ft

Elektronikus csatornán keresztül 200 Ft

papíralapú megbízás 1 500 Ft

Devizában érkező jóváírások forintszámlára

Bejövő SEPA devizajóváírás díja forintszámlára

Bejövő nem SEPA deviza jóváírás díja forintszámlára

Készpénz befizetés

Számlával megegyező devizanemben 350 Ft

Számlától eltérő devizanemben 350 Ft

Készpénz felvétel

Forintban forintszámla terhére 350 Ft

Valutában, forintszámla terhére 350 Ft

NetBank telepítés díja

Ügyfél általi telepítése

Bank általi telepítése

Vállalkozói

Szolgáltatói

Ügyfélterminál (Elektra) havi díja

eBank/Lock regisztrációs díja

eBank/Lock havi díja

Tranzakciós díj
(6)

Igazolás kiadásának díja

Rendkívüli számlakivonat díja

Számlakivonat díja

Számlakivonat másolat díja

Befektetési és árfolyamigazolás díja

Belföldi telefax költsége

Külföldi (Európán kívüli) telefax költsége

Külföldi (Európán belüli) telefax költsége

Egyenlegközlő egyéni formátumban díja

forgalmi jutalék mentes

forgalmi jutalék mentes

100 000 Ft

mindenkori hatályos jogszabály szerinti mérték

500 Ft

750 Ft

250 Ft

díjmentes

100 Ft

5 000 Ft

0,150%

forgalmi jutalék mentes

forgalmi jutalék mentes

2 000 Ft

forgalmi jutalék mentes

0,125%

200 Ft

Akció keretében 2023.09.30-ig 0%, ezt követően 0,3%

0,200%

0,115%

4. Deviza műveletek

5. Pénztári tranzakciók

6. Elektronikus banki szolgáltatások

nagyvállalatok részére nyújtott

Belföldi deviza átutalás díja

Nemzetközi deviza átutalás díja

Belföldi forintátutalás díja

Bankon belüli forint átutalás díja

Saját számlák közötti forint átvezetés díja

díjmentes

díjmentes

6 000 Ft

15 000 Ft

200 Ft

forgalmi jutalék mentes
Bankon belüli megbízás díja

Bankon belüli deviza átutalás  díja forintszámláról

Saját számlák közötti deviza átvezetés díja 

0,0000%

0,225%

díjmentes

1 000 Ft

2 000 Ft

 HIRDETMÉNY

Az 5 milliárd forint éves nettó árbevételt meghaladó 

MEGNEVEZÉS
A GRÁNIT BANK KONDÍCIÓI

1. Alapszolgáltatások

Belföldi forintátutalás (előre értéknapozott) 

tranzakcióhoz igényelt zárolás

Bankon kívüli megbízás díja 

HUF PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

3. Forint műveletek

2. Látraszóló egyenlegre fizetett kamatok

0,200%

0,115%

egyedi megállapodás

50 Ft

0,115%

forgalmi jutalék mentes

forgalmi jutalék mentes

forgalmi jutalék mentes

forgalmi jutalék mentes

2 000 Ft

DÍJ

Ügyélterminál (Elektra) telepítési díja

0,200%

0,115%

0,225%

0,150%

0,313%

0,313%

0,075%

0,075%

forgalmi jutalék mentes

SEPA átutalás díja EGT-n belül

forgalmi jutalék mentes

25 000 Ft+ ÁFA

díjmentes

díjmentes

Ügyfélterminál (Elektra) licenc díja

VideóBank szolgáltatás havi díja általános információkérés esetén

(korábbi Érdeklődés/Tanácsadás funkció) 
(11)

VideóBank szolgáltatásra történő előfizetés havi díja (korábbi Ügyintézés funkció)
 (12)

7. Egyéb díjak, költségek

Akcióban 0 Ft / hó 
(13)

, 

egyébként 1 000 Ft / hó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

díjmentes

75 000 Ft+ ÁFA

25 000 Ft+ ÁFA
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Hatályos: 2023.01.21-től

nagyvállalatok részére nyújtott

 HIRDETMÉNY

Az 5 milliárd forint éves nettó árbevételt meghaladó 

MEGNEVEZÉS
A GRÁNIT BANK KONDÍCIÓI

HUF PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Bankinformáció díja

Megbízás törlésének díja

100 millió Ft-ig

100 millió felett 5 000 Ft

Jogosulatlan reklamáció kezelésének díja
Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven belüli időszakra)

Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven túli időszakra)

Könyvelési tétel sorbaállításának díja

Bankfiókban

GRÁNIT eBankon keresztül

Bankkártya díjak
GRÁNIT Business 

Mastercard

GRÁNIT Business 

Premium Mastercard
21

Kibocsátási díj 0 Ft 33 000 Ft

Bankkártya első éves díja 8 990 Ft 0 Ft

Bankkártya éves díja a 2. évtől 8 990 Ft 29 000 Ft

GRÁNIT Digital Kártyaszolgáltatás 
(17)

Bankkártya műveletek

280 Ft + 0,300 % 250 Ft + 0,300 %

Készpénzfelvétel ATM-ből külföldön 280 Ft + 0,300 % 250 Ft + 0,300 %

Egyenleg lekérdezés ATM-en
Bankpénztári készpénzfelvétel

Idegen belföldi POS terminálon 280 Ft + 0,300 % 250 Ft + 0,300 %

Idegen külföldi POS terminálon 1120 Ft + 1,000 % 1 400 Ft + 1,000 %
Egyéb bankkártyával kapcsolatos díjak

Bankkártya pótlás 2 000 Ft/alkalom 3 000 Ft/alkalom

PIN kód pótlás 500 Ft/alkalom 500 Ft/alkalom

Átvétel: Budapesten házhozszállítással

Átvétel: vidéken házhozszállítással

Átvétel: Budapesten házhozszállítással

Átvétel: vidéken házhozszállítással

Átvétel: Központi fiókban vagy WestEnd ügyfélközpontban

Átvétel: Budapesten házhozszállítással

Átvétel: vidéken házhozszállítással

Kártya letiltás díja

Utasbiztosítás díja

Alapértelmezett bankkártya limitek

500 000 Ft 1 000 000 Ft

5 db 10 db

1 000 000 Ft 2 000 000 Ft

SMS díjak

Teljes körű SMS szolgáltatás havidíja (minden számlatranzakció)

iSMS szolgáltatás havidíja

Kezdeti bejelentkezési és tranzakciós jelszó iSMS díja

iSMS díj

Bankkártya tranzakció összegének a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán történő AUTHORIZÁCIÓJA (engedélyezése) esetén alkalmazott szabályok

Bankkártya tranzakció összegének a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán történő ELSZÁMOLÁSA (könyvelése) esetén alkalmazott szabályok

Sürgősségi PIN pótlás 3 banki munkanapon belül, belföldön 
(5)

3 000 Ft

20 000 Ft

47 000 Ft

Megbízás visszahívásának díja

Akció keretében 2023.02.20-ig 0 Ft/tétel, ezt követően 

1 000 Ft/tétel

0,200%

5 000 Ft

2 000 Ft

2 000 Ft

10 000 Ft

500 Ft

10 000 Ft

5 000 Ft

Kártya ideiglenes lezárás díja GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül

Kártya visszaaktiválás díja GRÁNIT eBnk/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül

Digitalizált bankkártya havi díj GRÁNIT eBank/GRÁNIT Pay funkción keresztül 
(8)

Bankkártya és kapcsolódó PIN boríték fióki átvétel 
(10)

Limitmódosítási díj GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson kersztül 
(7)

Sürgősségi bankkártya igénylés 3 banki munkanapon belül, belföld 
(9)

Készpénzfelvétel ATM-ből belföldön

Másodlagos számlaazonosító hozzárendelése, törlése

Számlacsomag váltás díja

3 000 Ft

100 Ft

Közhiteles cégkivonat lekérdezése, amennyiben a Bank szerzi be 4 000 Ft / darab

0 Ft

0 Ft

45 000 Ft

Kisösszegű, online erős ügyfél-hitelesítési összesített limit 
(20) 35 000 Ft

Sürgősségi bankkártya pótlás 3 banki munkanapon belül, belföldön 
(9)

Átvétel: Központi fiókban vagy WestEnd ügyfélközpontban

Átvétel: Központi fiókban vagy WestEnd ügyfélközpontban

SMS díj (Külföldi telefonszámra történő NetBank jelszó küldés esetén, roaming költség 

felszámításra kerül)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

25 Ft

1 000 Ft

GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított maximális napi ATM limit 3 000 000 Ft

GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított maximális napi POS/ on-line limit 
(2) 3 000 000 Ft

Kisösszegű, érintésmentes fizetésekre vonatkozó összesített limit
(18)

0 Ft / hó 

0 Ft

kártyadíjba beépítve

0 Ft

Napi ATM használati limit

Napi ATM használati limit

Napi POS használati limit

Napi POS használati limit 
(10) 20 db

Érintésmentes fizetési limit belföldön 15 000 Ft/tranzakció

Online erős ügyfél-hitelesítési limit
 (19) 10 000 Ft/tranzakció

8. Bankkártya

47 000 Ft

20 000 Ft

6 000 Ft

47 000 Ft

20 000 Ft

6 000 Ft

1 000 Ft/ db

Akció keretében 2023.02.20-ig 0 Ft/tétel, ezt követően 

300 Ft/tétel

Akcióban 2020.10.22.- 2023.02.20. között: 0 Ft

Akció nélkül: 990 Ft

Bankkártya tranzakció devizaneme Mastercard típusú HUF alapú bankkártyával

HUF Nincs konverzió

HUF-TÓL ELTÉRŐ DEVIZANEM

A bankkártya tranzakció devizában meghatározott 

összege az authorizációban alkalmazott értéknapon 
(22) 

érvényes, a Kártyatársaság által jegyzett eladási 

árfolyamon 
(23)

 kerül HUF-ra átváltásra, majd ezen 

HUF összeg kerül zárolásra a bankkártya fedezetéül 

szolgáló számlán.
(25) 

 
(26)

Bankkártya tranzakció devizaneme Mastercard típusú HUF alapú bankkártyával

HUF Nincs konverzió
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Hatályos: 2023.01.21-től

nagyvállalatok részére nyújtott

 HIRDETMÉNY

Az 5 milliárd forint éves nettó árbevételt meghaladó 

MEGNEVEZÉS
A GRÁNIT BANK KONDÍCIÓI

HUF PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

(12) 
Ha az ügyfél szerződést köt GRÁNIT VideóBank szolgáltatásra, akkor a díj minden megkezdett naptári hónapra vonatkozóan kerül felszámításra. A GRÁNIT VideóBank rendszer használatakor (Ügyfél vagyok gomb választását követően) az ügyfél azonosítja magát 

a NetBanki felhasználó nevével, jelszavával és az egyszer használatos SMS Bejelentkezési jelszóval.

(10)
 Kizárólag a Központi Fiókban vagy a WestEnd ügyfélközpontban történő személyes szerződéskötéskor, bankkártya/ PIN kód átvételére vonatkozó költség.

Napi POS/ on-line használtai limit 1 000 000 Ft

On-line limit: a bankkártya fizikai jelenléte nélkül kezdeményezett tranzakciókra értendő (pl. internetes vásárlások, online előfizetési terhelések), amelyek részét képezik a POS limitek, így nem haladhatják meg a POS limitnek, így nem haladhatják meg a POS limit 

összegét.

(5) Alapértelmezett bankkártya limitek:

Elektronikus csatorna: GRÁNIT Netbank, GRÁNIT eBank, GRÁNIT Ügyfélterminál és/ vagy GRÁNIT Videobank

IG2  - a BKR (Bankközi Klíring Rendszer) napközbeni többszöri elszámolásban feldolgozott tranzakciók.   Az ügyfél által a saját számlája terhére elektronikus csatornákon vagy papíralapon benyújtott eseti, rendszeres és elektronikus csatornákon benyújtott 

csoportos átutalási megbízások feldolgozása/teljesítése kizárólag IG2 elszámolási rendszerben történik.

A bankkártya limitek módosítása esetén az új limitek legkésőbb a megbízás benyújtásának napját követő munkanapon, 12 órától érhetőek el. (9)Az alapértelmezett POS darabszám limit módosítás minden olyan bankkártya esetében érvénybe lép, amelynél 

korábban még nem volt darabszámra vonatkozó limitmódosítás.

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. Módosítás oka:  bankkártya tranzakciók authorizációja és elszámolása esetén alkalmazott szabályok.

(18)
 Amennyiben az egymást követő PIN kód megadása nélkül történt érintésmentes fizetések összértéke meghaladja a 45 000 Ft-ot, akkor ezt követően az első kisösszegű (15 000 Ft alatti) PIN kód nélküli érintésmentes fizetésnél is meg kell adni a bankkártyához 

tartozó PIN kódot. A PIN kód megadását követően újra indul az összesítés számlálása.

(19)
 Az EU-n belüli online vásárlások esetén a bankkártyás fizetés jóváhagyásához erős ügyfél-hitelesítés szükséges. Aktív GRÁNIT eBank mobilbanki applikáció esetén a jóváhagyáshoz szükséges üzenet az applikációba érkezik. Az applikációban alapbeállítás szerint 

a jóváhagyás az alkalmazásban rögzített azonosítóval (mPIN/TouchID/FaceID) történik. Amennyiben nincs aktív GRÁNIT eBank applikáció, a fizetések jóváhagyása az online vásárlásokhoz rögzített jelszóval és SMS-ben érkező egyszer használatos kóddal történik.

(20)
 Amennyiben az egymást követő erős ügyfél-hitelesítés nélkül történt bankkártyával kezdeményezett online fizetések összértéke meghaladja a 35 000 Ft-ot, akkor ezt követően az első kisösszegű (10 000 Ft alatti) erős ügyfél-hitelesítés nélküli bankkártyával 

kezdeményezett online fizetésnél is szükséges az erős ügyfél-hitelesítés. Az erős ügyfél-hitelesítéssel jóváhagyott fizetést követően újra indul az összesítés számlálása.

(15)
Ide tartoznak a Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2.1.2.1 pontjában meghatározottak szerint azonnali átutalási megbízásnak minősülő tranzakciók jóváírása is.

(3) A Bank HUF, EUR, USD, GBP, CHF devizákban vezet bankszámlát (pénzforgalmi és letéti)
(4) Kényszerhitel kamata a mindenkori érvényes Ptk. Késedelmi kamat meghatározás szerint kerül felszámításra

(2) Integrációs ATM/POS terminal: lista a Gránit Bank honlapján elérhető

Az egyes díjtételek elszámolásának gyakoriságát a "Hirdetmény a vállalati forint és deviza bankszámlákhoz kapcsolódó díjak elszámolási gyakoriságáról" elnevezésű Általános Hirdetmény tartalmazza.

Napi ATM használati limit 500 000 Ft, napi ATM használati limit 5 db

Napi POS használati limit 1 000 000 Ft, Napi POS használati limit 20 db (9)

(9)
 Kizárólag személyes PIN és bankkártya átvétel esetére biztosítható szolgáltatás. Házhozszállítással történő sürgősségi kártyagyártás-/ pótlás esetén a futárszolgálattal történik a kézbesítés. A bankkártya a következő banki munkanapon történő kézbesítéséhez a 

sürgősségi bankkártya gyártási-, pótlási igényt adott  banki munkanapon 8:00 és 16:00 óra között kell benyújtani.

(8)
 Az eBank szolgáltatás Pay funkciója NFC képes és legalább 4.3-as Androidos operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefon vagy legalább iPhone 6-on érhető el.  A GRÁNIT Pay funkcióban történő bankkártya digitalizáció 2022.09.30-ig lehetséges, ezt követően a 

korábban bármilyen okból törölt digitalizált bankkártya újradigitalizációja sem végezhető el. A 2022.09.30. előtt digitalizált bankkártyák a GRÁNIT Pay funkcióból való bármilyen okból történő törlésükig használhatók fizetések végrehajtására. 

GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított maximális napi limit:

Napi ATM használati limit 1 000 000 Ft

(6)2013. január 1-től kerül alkalmazásra, mértéke megegyezik az ügyfél tranzakciói után a tranzakciós illetékre vonatkozó mindenkor érvényes jogszabály szerint a Bank által fizetendő illeték mértékével, az illeték mértékét, illetve az illeték alapjául szolgáló 

tranzakciók felsorolását a "Hirdetmény a tranzakciós díj alkalmazásáról " c.  Általános Hirdetmény tartalmazza

(17) 
GRÁNIT Digital Kártyaszolgáltatás: a szolgáltatás igénybevételekor a Bank a GRÁNIT eBank applikációban teszi elérhetővé a kártyagyártás elindítását követő munkanapon az igényelt bankkártya adatait, mely fizikai és online vásárlásra használható. Fizikai vásárlás 

előtt az Instant Bankkártya mobilfizetési megoldásban (Apple Pay/Google Pay/GRÁNIT Pay) történő digitalizálása szükséges. Az Apple Pay-el és Google Pay-el történő fizetések esetén a szolgálatás korlátlanul igénybevehető. GRÁNIT Pay-el történő fizetések esetén 

15 ezer forint alatti összegű tranzakciókra használható. Az Instant Bankkártyához PIN kód nem tartozik és készpénzfelvételre nem használható. Az Instant Bankkártya a fizikai Bankkártya aktiválásával automatikusan megszűnik. A szolgáltatás igénylése kizárólag a 

Pénzforgalmi Keretszerződéssel egyidejűleg megkötésre kerülő Bankkártya Szerződés esetén, fizikai Bankkártya igénylésével együttesen lehetséges (fő- és társkártyára esetén is)

(16)
Fizetési kérelem: olyan azonnali Forint átutalásra vonatkozó kérés, amelyet a kedvezményezett indít el elektronikusan (eBankon) a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül a fizető fél részére. A Fizetési kérelem indítása és fogadása azon ügyfelek számára 

elérhető, akik legalább 10.0 iOS vagy legalább 4.3-as Androidos operációs rendszeren használják az eBank szolgáltatást. Fizetési kérelem indítása a fizető fél másodlagos azonosítójára is történhet. A fizetési kérelem teljesítése azonnali átutalással történik, 

amennyiben van fedezet a bankszámlán az átutalandó összegre. A teljesítés díja az azonnali átutalás díjának felel meg. Fizetési kérelem indítására az „Indított fizetési kérelmek” almenüben, a beérkezett fizetési kérelmek jóváhagyására vagy elutasítására a „Fogadott 

fizetési kérelmek” almenüben van mód.

FairPay fizetési szolgáltatás: A szolgáltatás segítségével a szerződött felsőoktatási intézmények a saját Neptun moduljukban ajánlhatják a hallgatóknak a FairPay fizetési kérelem alapú fizetési megoldását.

(7)A GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított napi limit a beállítás a GRÁNIT eBank applikáción keresztül történő visszaigazolásakor lép életbe.

(13) 
Az akció a 2021.12.31-ig felszámított havidíjakra vonatkozik.

(14)
Ide tartoznak a Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2.1.2.1. pontjában meghatározottak szerint azonnali átutalási megbízásnak minősülő tranzakciók is.

(11)
 A GRÁNIT VideóBank rendszer használatakor (Információt szeretnék gomb választását követően) az ügyfél nem azonosítja magát a NetBanki felhasználó nevével, jelszavával és az egyszer használatos SMS Bejelentkezési jelszóval.

(21)
 A GRÁNIT Business Premium Mastercard bankkártyával egyidőben igényelt GRÁNIT Platinum Mastercard bankkártya 1. éves akciós kibocsátási díja (16.700 Ft) elengedésre kerül a 2021.10.01 és 2021.12.22. között igényelt kártyák esetén.

(25) 
Hétvégén vagy bankszünnapon elszámolásra küldése esetén, a Bank által addig utolsóként jegyzett EUR eladási árfolyam kerül felhasználásra.

(26)
 A Bank által jegyzett árfolyamok megtekinthetők a következő linken: https://granitbank.hu/arfolyamok

A Bank nem számít fel további díjat a konverzió során.

EUR

A bankkártya tranzakció EUR-ban meghatározott 

összege az elszámolásra küldése napján 
(24)

 érvényes, 

a Bank által 15:00 óráig utolsóként jegyzett EUR 

eladási árfolyamán kerül HUF-ra átváltásra, majd ezen 

HUF összeg kerül terhelésre a bankkártya fedezetéül 

szolgáló számlán. 
(25)  (26)

USD és EGYÉB DEVIZANEM

A bankkártya tranzakció fentiek szerint authorizált HUF 

összegét a Kártyatársaság az általa rögzített 

devizapárok kereszt középárfolyamain keresztül, a 

fentiek szerinti authorizáció napján érvényes 
(22) 

kereszt középárfolyamokon átváltja EUR-ra, és erről a 

Bankot elszámolásában 
(24) 

tájékoztatja, majd a Bank a 

tranzakció elszámolásra küldése napján 
(24) 

érvényes, a 

Bank által 15:00 óráig utolsóként jegyzett EUR eladási 

árfolyamán HUF-ra váltja az összeget és ez a HUF 

összeg kerül terhelésre a bankkártya fedezetéül 

szolgáló számlán. 
(25)

 
 (26) 

(1) IG1- a BKR éjszakai elszámolásban feldolgozott tranzakciók, amely elszámolási mód felhatalmazó levélen alapuló beszedések (kivéve: csoportos beszedés), valamint a hatósági átutalási megbízások és átutalási végzések teljesítése során kerül alkalmazásra. 

(22)
 Kártyatársasági főszabály szerint ez az authorizációt megelőző értéknap, de ettől a Kártyatársaság saját belső szabályai alapján eltérhet.

(23) 
Az authorizáció során alkalmazott kártyatársasági árfolyamok megtekinthetők a következő linken: https://www.mastercard.hu/hu-hu/te-es-a-mastercard/segitseg/valutavalto-kalkulator.html

(24) 
A Kártyatársaság által összegyűjtött tranzakció elszámoló fájl Bankhoz küldésének napja, amely korábbi, mint a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán történő könyvelés napja.
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