
DEVIZAÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 
 

ORDER FOR FOREIGN CURRENCY TRANSFER 
 

52: Fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója / Ordering Institution 

 

GRÁNIT Bank Zrt. 

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 

Levélcím: 1439 Budapest, Pf. 649 

 Tel: +36 1 510-0527 

  Fax: +36 1 235-5984 

  SWIFT kód: GNBAHUHB 

Megbízás kelte / Date:  
 

_____________________________  2 0  

 

Ügyintéző neve, telefonszáma / Contact person, phone no.: 

 

50: Fizető fél neve, címe / Ordering customer name, address: 

 

59: Kedvezményezett neve, címe / Beneficiary name, address: 

 

Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma / Account to be debited: 

 

 

Kedvezményezett számlaszáma (IBAN) / Account number of beneficiary: 

 

 

32: Devizanem, Összeg  / Currency, Amount: 

 

 

  

57: Kedvezményezett bankja** / Beneficiary’s Bank: 

 

 

SWIFT BIC:      

 

 

 

 

** SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bank SWIFT BIC 

azonosítójának megadása nem kötelező.  

In case of SEPA transfer it is not mandatory to fill in the SWIFT BIC of the 

Beneficiary’s Bank. 

71: Költségviselő* / Details of charges: 

 

 SHA - Megosztott: A fizető fél bankjának költségeit a fizető fél, az 

összes többi bankköltséget a kedvezményezett viseli. 

(Alapértelmezés) 

Transaction charge of ordering customer’s bank is to be borne by the 

ordering customer, all other transaction charges are to be borne by 

the beneficiary customer. (Default setting) 

 

 OUR - Megbízó: Az összes felmerülő bankköltséget a fizető fél viseli. 

All transaction charges are to be borne by the ordering customer 

 

 BEN - Kedvezményezett: Az összes felmerülő bankköltséget a 

kedvezményezett viseli, az átutalás összegéből levonásra kerül a 

fizető fél bankjának költsége.  

All transaction charges are to be borne by the beneficiary customer. 

Transaction charge of ordering customer’s bank will be deducted from 

the amount of payment. 
 

* EGT tagállamba irányuló megbízás esetén kizárólag megosztott (SHA) 

költségviselés választható. A Bank a megbízást eltérő jelölés esetén is 

megosztott költségviseléssel hajtja végre. 

In case of transfer to EEA state the shared charge option can be used only. 

The bank will execute this order with shared charge option even if other is 

marked on this form. 

 

70: Kedvezményezettel közlendő / Details of payment: 

Megjegyzés a GRÁNIT Bank részére / Instructions for GRÁNIT Bank: 

A BANK TÖLTI KI / FILLED IN BY THE BANK 

Jövőbeni feldolgozás esetén a feldolgozás dátuma  
Processing day in case of order for future processing: 
 

 

   

Érkezett / Date and time of receipt: 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________ 

Megbízó bankszerű aláírása 

Customer’s authorized signature 

Aláírás rendben / Signature checked: 

 

Könyvelte / Input:                             Jóváhagyta / Release:  

 

 

 


