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HIRDETMÉNY 

GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról, a GRÁNIT Tartós Értékpapír Számláról és 

a GRÁNIT Tartós Lekötött Betétekről 

 

A GRÁNIT Tartós Értékpapír Számla és a GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) tartós befektetési szerződésből származó jövedelemre 

vonatkozó rendelkezések szerint vezetett számla. A GRÁNIT Tartós Értékpapír Számla értékpapír műveletek 

céljából, a GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla betétlekötési céllal nyitott számla. 

Devizanem: GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla: forint, GRÁNIT Tartós Értékpapír Számla: forint, euro, vagy USA 

dollár 

Minimum nyitóösszeg: 25.000 Ft (vagy - a GRÁNIT Tartós Értékpapír Számlánál - ennek megfelelő összegű deviza) 

Évente egy tartós befektetési szerződés köthető GRÁNIT Tartós Értékpapír Számla és egy tartós befektetési 

szerződés köthető GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla nyitása céljából. Az egyes tartós befektetési szerződések 

alapján fennálló állományok közötti átcsoportosítás nem lehetséges.  

 

BEFIZETÉS 

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlára, illetve a GRÁNIT Tartós Értékpapír Számlához tartozó Ügyfélszámlára a 

számlanyitás évében (felhalmozási évben) tetszőleges alkalommal és – az első befizetést ide nem értve - 

tetszőleges összeggel teljesíthető jóváírás. Az első befizetésnek legalább 25.000 Ft, azaz huszonötezer forint 

értékben (vagy - a GRÁNIT Tartós Értékpapír Számlánál - ennek megfelelő összegű deviza) kell megvalósulnia. A 

jóváírás a GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla esetében történhet befizetéssel / átutalással / átvezetéssel, a 

GRÁNIT Tartós Értékpapír Számlához tartozó Ügyfélszámla esetében pedig kizárólag papír alapú megbízás alapján, 

átvezetéssel. A számlanyitás évét követő naptári években további, ügyfél által kezdeményezett jóváírásokkal a 

megtakarítás/befektetés összege nem növelhető. 

 

ADÓ MÉRTÉKE 

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlán jóváírt kamatokból illetve a GRÁNIT Tartós Értékpapír Számlához tartozó 

Ügyfélszámlán jóváírt befektetési hozamokból a Bank kamatadót nem von le, de az adómentesség csak abban az 
esetben érvényes, ha az Ügyfél a számláról az 5 éves lekötési időszak végéig nem kezdeményez kifizetést. 

Az adó mértéke a GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlán és a GRÁNIT Tartós Értékpapír Számlán elért kamatokra, 

hozamokra egyaránt a hatályos SZJA törvény 67/B §. (5) bekezdése alapján:  

 0% a számlanyitás naptári évét követő ötödik év december 31-én megszűnő Szerződés esetén, 

 10% a számlanyitás naptári évét követő harmadik év december 31-én történő Szerződés megszűnés vagy a 

Számláról történő részkivétel esetén, valamint negyedik és ötödik naptári évben megvalósult Szerződés 

megszüntetés esetén, 

 16% a számlanyitás naptári évében és az azt követő három éves lekötési időszak alatti Szerződés 

megszüntetés esetén. 

 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései szerint a 2013.08.01-én vagy azt 

követően nyitott GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlák esetében, ha a Szerződés megszüntetésére a számlanyitás 

naptári évét követő harmadik év utolsó napján vagy azt megelőzően kerül sor, az Ügyfél az SZJA törvény 67/B §-a 

szerint megállapított kamatjövedelem után 6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást (EHO) köteles 

megfizetni. 

 

A Bank a Szerződés megszüntetésének naptári évét követő februárt 15–ig igazolást állít ki az Ügyfél által fizetendő 

kamatadó és egészségügyi hozzájárulás összegéről, melyet az Ügyfél a személyi jövedelemadó bevallása keretében 

köteles bevallani és megfizetni. 

http://www.granitbank.hu/


 www.granitbank.hu 2 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 

Millennium Tower III. I. em. 
Tel.: +06 40 100 777 

I. GRÁNIT TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA DÍJAI ÉS JUTALÉKAI 

1. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak 

Számlanyitási díj 0 Ft 

Számlavezetési díj 0 Ft 

Számlamegszüntetés díja 0 Ft 

Lekötési igazolás kiállításának díja 5 000 Ft / igazolás. A SZJA törvény 67/B § (11) szerinti igazolás 

két eredeti példányban kerül kiállításra. Esedékes: a tartós 

megtakarítás transzferálásával egyidejűleg. 

 

2. Pénzforgalmi szolgáltatások 

Bejövő belföldi forint és deviza jóváírás díja 0 Ft 

Saját számlák közötti átvezetés díja 0 Ft 

 

3. Kamatok 

Látra szóló kamat  0,10% 

Látra szóló EBKM 0,10% 

Kamatjóváírás gyakorisága negyedévente a Tartós Megtakarítási Számlán 

Kamatozás típusa változó 

Kamatszámítás napi 

 

4. Egyéb díjak, költségek 

A díjtételek megegyeznek a mindenkor aktuális Lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 

Hirdetmény Egyéb díjak, és költségek fejezetnél szereplő díjakkal. 

 

5. Számla jellemzői 

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla nyitásának feltétele, hogy az Ügyfél a Banknál rendelkezzen lakossági forint 

bankszámlával. A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról felvenni kívánt összeg a bankszámlára történő 

átvezetéssel kerül kifizetésre, valamint a GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla alapján terhelt díjak és költségek is a 

lakossági bankszámlán kerülnek terhelésre. 

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla esetében bankkártya, hitelkeret, NetBank szolgáltatás, SMS szolgáltatás 

nem kapcsolódhat a számlához, valamint a számláról forint és deviza átutalások, felhatalmazáson alapuló csoportos 

beszedési megbízás teljesítése valamint pénztári kifizetés nem végezhető.  

 

6. GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról leköthető betéttípusok 

Betétlekötési megbízás bankfiókban személyesen, illetve TeleBankon (+06 40 100 777), valamint NetBankon 

keresztül adható meg. 

GRÁNIT Tartós Megtakarítási számláról leköthető, valamennyi 6.3. pontban felsorolt lakossági forint lekötött betét, 

a 6.1. pont szerinti GRÁNIT Tartós lekötött betétek, és a 6.2 pont szerinti GRÁNIT Akciós TBSZ betét. 

 

6.1. GRÁNIT Tartós lekötött betétek 

GRÁNIT Tartós lekötött betétek kizárólag GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról köthetők le. 

 

Lekötési idő Éves kamat EBKM 

3 év aktuális MNB jegybanki alapkamat + 1% 

(2015.07.22-én érvényes MNB alapkamat alapján: 2,35%) 

2,30% 

(2015.07.22-én érvényes MNB alapkamat alapján) 

5 év aktuális MNB jegybanki alapkamat + 2% 

(2015.07.22-én érvényes MNB alapkamat alapján: 3,35%) 

3,15% 

(2015.07.22-én érvényes MNB alapkamat alapján) 

Devizaneme: Forint 
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Éves kamat a betét lejárat előtti feltörése esetén: éven túl feltört betét esetén a betét feltöréskor érvényes 

MNB jegybanki alapkamat – 2%, de minimum 1%, és maximum 4%. Éven belül feltört betét esetén az éves 

kamat: 0%. 

Kamatozás típusa: változó 

Kamatszámítás: napi, a kamatszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat alapján. 

A kamat kifizetése a betét lejáratakor a GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlára történik.  

Minimális lekötési összeg: 50 000 Ft. 

 

6.2. GRÁNIT Akciós TBSZ betét 

GRÁNIT Akciós TBSZ betét feltétel nélkül, kizárólag Gránit Tartós Megtakarítási Számláról köthető le. 

 

Lekötési idő Éves kamat EBKM 

12 hónap 3,05% 3,05% 

Devizaneme: Forint 

Éves kamat és EBKM a betét lejárat előtti feltörése esetén: 0,10% 

Minimális lekötési összeg: 50 000 Ft 

A kamat kifizetése a betét lejáratakor a GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlára történik. 

A lekötést a GRÁNIT Bank központi fiókjában, NetBankon vagy TeleBank szolgáltatáson keresztül kezdeményezheti. 

A folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Akciós TBSZ betét a betét első fordulónapját követően a betét 

fordulónapján hatályos, a Lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 

12 hónapos GRÁNIT Egyszerű lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 

 

6.3. Valamennyi, a Betétügyletekről és Egyéb Megtakarításokról szóló Hirdetményben feltüntetett 

forint lekötött betétek 

A betétekre vonatkozó kamatokat és egyéb feltételeket a mindenkor hatályos lakossági betétügyletekről és egyéb 

megtakarításokról szóló HIRDETMÉNY tartalmazza. 

Amennyiben a lekötött betéthez bankkártyás vásárlási feltétel kapcsolódik, akkor azt a Tartós Befektetési 

Szerződésen feltüntetett forint bankszámlához kapcsolódó bankkártyával kell teljesíteni. 

 

 

II. GRÁNIT TARTÓS ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLA DÍJAI ÉS JUTALÉKAI 

A GRÁNIT Tartós Értékpapír Számlához kapcsolódó díjakat és jutalékokat a Befektetési és Kiegészítő Befektetési 

Szolgáltatásokra vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. 

 

2.1. GRÁNIT Tartós Értékpapír Számlán elhelyezhető értékpapír típusok 

 Magyar Államkötvények 

 Bónusz Magyar Államkötvények 

 Diszkont Kincstárjegyek 

 BÉT-en forgalmazott tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok 

 Egyéb kötvények esetében előzetes egyedi vizsgálat szükséges 

 

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: hirdetmény pontosítása. 

 

Érvényes: 2015. Október 14-től 

Budapest, 2015.10.13. 
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