BETÉTÜGYLETEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Szabályzat száma: JOG-003/2010.
Jóváhagyó határozat száma: 33/2022. (II.21.) számú Igazgatósági Határozat

Hatályos: 2022.05.01.

Betétügyletekről szóló Általános Szerződési Feltételek

A jelen Betétügyletek Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Betét ÁSZF) a Gránit Bank
Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszáma: 01-10-041028,
bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon) hitelintézet (a továbbiakban: Bank )
betétügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazza és a Bank
Üzletszabályzatának részét képezi.
Jelen Betét ÁSZF, az Üzletszabályzat, a Pénzforgalmi
Szolgáltatások Általános Szerződéses feltételei, a Pénzforgalmi Szolgáltatásokra vonatkozó
Szerződések, a vonatkozó Hirdetmények, valamint a betét lekötésére irányuló megbízás együttesen
alkotják a Bank és az Ügyfél között fennálló jogviszony alapját. Ahol jelen Betét ÁSZF Szerződést
említ, ott, kivéve, ha a szövegkörnyezetből más nem következik, ezen szabályrendszer összességét
kell érteni. Ezen szabályrendszer összességében nem szabályozott kérdések tekintetében ÁSZF a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), illetve 2014. március 15. napját
követően létrejött jogviszonyok esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tövény (Hpt.), illetve más
irányadó hatályos jogszabálynak a vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a jelen Betét ÁSZF és a Bank Üzletszabályzata között ellentmondás tapasztalható,
abban az esetben a betétügyletek tekintetében a jelen Betét ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
A jelen Betét ÁSZF-ben szabályozott módon nyújtott betéti szolgáltatásokat a Bank a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, 9902/1997/F. számú, 1997.11.26. napján kelt
tevékenységi engedélye alapján végzi.
Az Ügyfél jelen Betét ÁSZF-et a Bankkal történő üzleti kapcsolatba lépésekor írásban a pénzforgalmi
keretszerződés – amennyiben ennek megkötésére sor kerül -, valamint a betét lekötési megbízás
aláírásával, vagy elektronikus úton történő benyújtás esetén az elektronikus ÁSZF-nek megfelelően
aláírt betétlekötési megbízást fogadja el. Jelen Betét ÁSZF megismerését az Ügyfél részére a Bank
- a Hirdetménnyel és az Üzletszabályzattal egyetemben – a Szerződés megkötése előtt biztosít. A
Bank az Ügyfelei részére az Betét ÁSZF-et az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében,
illetve honlapján is közzéteszi, azokat a meghirdetett üzleti órák alatt, illetve folyamatosan bárki
megtekintheti és megismerheti, és azt az Ügyfél kérésére a Bank ingyenesen rendelkezésre
bocsátja. Az Ügyféllel létrejött üzleti kapcsolatra a jelen Betét ÁSZF akkor is alkalmazandó, ha az
Ügyfél az Betét ÁSZF-et írásban nem vette tudomásul, de a Bankkal történő üzleti kapcsolatba
lépve, mint ráutaló magatartással az Betét ÁSZF-et elismeri és elfogadja.
A jelen Betét ÁSZF és a betétekre vonatkozó Hirdetmény Ügyfelek számára kedvezőtlen változást
nem tartalmazó módosításáról a Bank az Ügyfeleit




az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében történő kifüggesztése,
a Bank honlapján való egyidejű közlése,
Bankkal kötött szerződés alapján elektronikus szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelek
részére elektronikus úton eljuttatott értesítés útján, legkésőbb a módosítás hatályba
lépésének napját megelőző Banki munkanapon tájékoztatja.

Az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosítások esetén
 az Ügyfélforgalom számára nyitva álló hivatalos helyiségében történő kifüggesztése,
 a Bank honlapján való egyidejű közlése,
 Bankkal kötött szerződés alapján elektronikus szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelek
részére elektronikus úton eljuttatott értesítés,
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 Fogyasztónak és Mikrovállalkozásnak minősülő ügyfél esetén a módosításról értesítő
levél postai küldeményként történő küldése útján

a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább két hónappal korábban értesíti.

Az Ügyfél nevére szóló postai küldeményt – ellenkező bizonyításig – belföldi postai cím esetén
annak postára adása napjától számított 5. napon, külföldi postai cím esetén 15. napon, elektronikus
csatornán keresztüli tájékoztatás esetén az értesítés képernyőn való elhelyezése napjától számított
5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.
Amennyiben az Ügyfél a hatálybalépést megelőző munkanapig írásban nem jelzi a Banknak
kifogását a módosítással kapcsolatban, az adott szerződési feltételek módosítását a Felek
elfogadottnak tekintik, és a módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Ügyfelei között
fennálló Szerződésekre a módosított Betét ÁSZF rendelkezései az irányadók. Amennyiben az ügyfél
a módosítást nem fogadja el, jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Betét ÁSZF
kedvezőtlen módosítására tekintettel a Fogyasztónak vagy Mikrovállalkozásnak minősülő Ügyfél
által a szerződésnek a módosítás hatálybalépésének időpontjáig történt azonnali hatállyal
felmondása esetén Bank költség felszámítására nem jogosult.
1. A betétügyletek
1.1. A jelen ÁSZF alkalmazása során betétügyletnek minősül a Bank által látra szóló elhelyezésre
vagy határozott időre lekötött forint vagy deviza pénzeszközök egyedileg előre meg nem
határozott személyektől történő gyűjtése, oly módon, hogy azzal a Bank tulajdonosként
rendelkezhet, de köteles azt - kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül - visszafizetni.
1.2. A Bank Ügyfele által a Banknál látra szólóra elhelyezett, vagy meghatározott időre lekötött
forint vagy deviza betétösszeget a Bank nyilvántartja, és a betétösszeg után a vonatkozó,
mindenkor hatályos Hirdetmény szerint kamatot fizet.
1.3. A Bank csak névre szóló betétet fogad el. A Bank által az Ügyfélről nyilvántartott azonosító
adatok köre megegyezik a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályokban - különös
tekintettel a, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben - meghatározott adatokkal.
1.4. A Bank a betétként elhelyezhető legkisebb összeget, illetve azt a legrövidebb időtartamot,
amíg a lekötött betétet nem, vagy csak a kamat (illetve a kamat egy része) elvesztése árán
lehet kivenni, valamint a betétekre vonatkozó kamatokat jogosult megváltoztatni. A Bank a
betételhelyezés, a lekötött számlabetétek feltörésének és visszavezetésének feltételeiről, a
kamat mértékéről, esedékességéről és ezek változásáról Hirdetményben, az
Üzletszabályzatban a tájékoztatásra meghatározott módon, illetve esetenként napilapokban
vagy egyéb médiában történő közzététel útján tájékoztatja Ügyfeleit. Ez a közzététel csupán
tájékoztató jellegű, nem minősül üzleti ajánlatnak.
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2. Betételhelyezés
2.1. A pénzforgalmi keretszerződés aláírását követően, illetve betét elhelyezésekor az Ügyfél
meghatározott pénzösszeget helyez el a Banknál határozatlan vagy határozott lejárattal,
amely összegért a Bank a vonatkozó Hirdetményben meghatározott kamatot fizet. A betéti
kamat elszámolásának időpontját, illetve az elszámolás módját a betétlekötési megbízás,
illetve a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
2.2. A lekötött betétek esetén a betételhelyezésről szóló szerződés az Ügyfél megbízása alapján
jön létre, amennyiben a megbízás a jelen Betét ÁSZF-el nincs ellentmondásban és a megbízás
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Ügyfél a Bank rendelkezésére bocsátotta.
Betét elhelyezésre vonatkozó megbízást az Ügyfél a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló
hivatalos helyiségében személyesen eljárva, telefonon, telefaxon, írásban a Bankhoz
eljuttatott levéllel, illetve erre vonatkozó szerződés esetén elektronikus csatornákon adhat.
A betétlekötésre irányuló megbízás elektronikus úton történő benyújtásának feltétele, hogy
az Ügyfél a Banknál fizetési számlával rendelkezzék.
2.3. Az Ügyfél tekintetében a Bank által elvégzett ügyfél azonosítást követően – feltéve, hogy az
Ügyfél és a Bank között pénzforgalmi keretszerződést nem jön létre - az Ügyfél a Banknál
betéti számlát jogosult nyitni. A betéti számlát a Bank, a belföldi elszámolás forgalomra
korlátozottan teszi alkalmassá, akként, hogy a betéti bejövő tételeket korlátlanul fogad,
kimenő megbízásokat kizárólag a Betéti Számlatulajdonos más pénzügyi szolgáltatónál
vezetett fizetési számlája javára fogad el. A betéti számla korlátozott forgalomképességű,
ezért az Ügyfél a betétszámla felett személyesen, erre vonatkozó külön megállapodás alapján
telefonon és telefaxon jogosult rendelkezni.
2.4. Az Ügyfél megbízását a Bank írásban, vagy elektronikus úton visszaigazolja. Ha az Ügyfél a
visszaigazolással kapcsolatosan a kézhezvételtől számított 10 napon belül kifogást nem emel,
abban az esetben azt a Bank elfogadottnak tekinti és az Ügyfél a visszaigazolásban foglaltakat
később sem vitathatja, továbbá nem hivatkozhat az írásba foglalás hiányára.
3. Lekötött betét
3.1. A Fizetési és Betéti számlatulajdonosnak lehetősége van Bankszámlája pozitív egyenlegének
erejéig egyszeri vagy folyamatos betétlekötésre. A lekötött betét nem része a látra szóló
számla egyenlegének, így azt a Bank – a Számlatulajdonos rendelkezésének hiányában – a
számlaterhelések elvégzésére nem használhatja fel, kivéve a vonatkozó jogszabályban előírt
esetekben.
3.2. A Bank jogosult meghatározni azt a legkisebb összeget – lekötési fajtáktól is függően – a
mindenkor hatályos Hirdetményében, amelyet lekötött betétként elfogad. A Bank az aktuális
Hirdetményében közzétett időtartamú és feltételű betétlekötésre fogad el megbízást.
3.3. A betétlekötés módja – a vonatkozó Hirdetménynek megfelelően - lehet egyszeri vagy
folyamatos:
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Egyszeri lekötés esetén a lekötés csak egy, a lekötési megbízásban meghatározott
időtartamra szól, amelynek elteltével, azaz a lekötés lejárata napján a megbízás megszűnik,



Folyamatos lekötés esetén a betét a lekötési időtartam lejáratakor – a Számlatulajdonos
további rendelkezése nélkül – az eredeti lekötési időtartammal megegyező időtartamra az
ismételt lekötés időpontjában hatályos Hirdetményben aktuális kamatmérték mellett
ismétlődően, a szerződés megszüntetéséig lekötésre kerül.

3.4. A Fizetési és Betét Számlatulajdonos a betét elhelyezésekor a folyamatos lekötés alábbi
módozatai közül választhat:
 folyamatos lekötés azonos összeggel: a Bank a betétet automatikusan, az eredeti lekötési
idővel megegyező időtartamra újra leköti, a kamatokat pedig a Fizetési és Betét
Számlatulajdonos lakossági vagy pénzforgalmi Bankszámláján jóváírja,


folyamatos lekötés kamatos kamattal: a Bank a betétet a kamatokkal együtt
automatikusan, az eredeti lekötési megbízásban megadott lekötési idővel megegyező
időtartamra újra leköti.

3.5. A lekötött betét összege szerint lehet:
 fix összegű – a lekötés a Fizetési és Betét Számlatulajdonos által meghatározott konkrét
összegre szól.
 Kamattal növelt tőkelekötés – a folyamatos lekötési megbízás esetén, a futamidő végén a
megszolgált kamattal növelt összeg kerül automatikusan újra lekötésre.
3.6. A Fizetési és Betét Számlatulajdonos a betétlekötésre a vonatkozó Hirdetményben
meghatározott kezdő időponttal (értéknap) adhat megbízást. Hirdetményben rögzített
ellentétes kikötés hiányában a hónapokban meghatározott lekötési idő lejáratának napja a
lejárat hónapjának a lekötés napjával megegyező napja. Ha a lejárat hónapjában a lekötés
dátumával megegyező nap nincs, a lekötés a hónap utolsó napján jár le.
3.7. Folyamatos lekötés esetén, ha a Fizetési és Betét Számlatulajdonos a lekötést nem szünteti
meg, a betét lekötése a lekötési idő lejáratakor a Fizetési és Betét Számlatulajdonos külön
intézkedése nélkül újrakezdődik.
3.8. Ha a Fizetési és Betét Számlatulajdonos betét esetén a lekötés kezdetét nem tünteti fel, a
Bank úgy tekinti, hogy a megbízás a Bank által vállalt legkorábbi időpontra, illetve a lekötési
megbízás – a lekötni kívánt összes rendelkezésre állása feltételével – a Bankhoz történő
beérkezése napjára szól. A Bank a megbízásokat a Banki munkanap záró időpontját, illetve a
végső határidőt figyelembe véve tekinti átvettnek.
3.9. A Fizetési és Betét Számlatulajdonos a lekötött betétből – kivéve, ha egyes betétkonstrukciókra
vonatkozóan a Hirdetmény eltérő rendelkezést tartalmaz – a lekötési idő lejárata előtt rész
összeget nem vehet fel. A Bank jogosult a lekötött betétből részösszegként felvehető betét
legkisebb mértékét és az egy lekötési időszakon belüli felvétek számát korlátozni, illetve
kizárni, amelyről a Hirdetményben tájékoztatja a Fizetési és Betét Számlatulajdonost.
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3.10. Ha a betétlekötés a lekötési idő végén vagy felmondással szűnik meg, ezzel egyidejűleg a
betét összege és az azután járó kamatösszeg – a Számlatulajdonos eltérő írásos rendelkezése
hiányában – a lekötési idő végén (lejárat napján), felmondás esetén pedig felmondás utolsó
napján válik esedékessé. Amennyiben a lejárat napja munkaszüneti vagy ünnepnapra esik,
úgy az Ügyfél a lejárat napját követő első munkanapon rendelkezhet a betét összege felett.
3.11. Amennyiben a Fizetési és Betét Számlatulajdonos a betét összegét annak lejárata előtt kívánja
felszabadítani, a betétet a Bank a Fizetési és Betét Számlatulajdonos által kért időpontban
megszünteti, és a betét után járó kamat számításakor a látraszóló számlára érvényes kamat
mértékét fizeti az eredeti betételhelyezés értéknapjától kezdődően, kivéve, ha a mindenkor
hatályos Hirdetmény az érintett betéti termékre ettől eltérően rendelkezik, vagy az ügyféllel
ettől eltérően állapodott meg a Bank.
4. Speciális betétformák
4.1. Megtakarítási jellegű betétszámlák
A Bank a Fizetési Számlatulajdonos megtakarítási célú pénzeszközei elhelyezésére – a
Hirdetményben meghatározott devizanem(ek)ben és feltételekkel, korlátozott rendeltetésű
alszámlát nyit, melyen a jogszabályokban, a Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló ÁSZF-ben és a
jelen Betét ÁSZF-ben meghatározott módon kezeli az elhelyezett pénzeszközöket,. A megtakarítási
jellegű betétszámláról a Bank és kizárólag az Ügyfél Fizetési Számlája terhére vagy javára teljesít
szabályszerű megbízásokat, és a betétszámla pozitív egyenlege után a Hirdetményben e termékre
meghirdetett mértékű – látra szóló – kamatot fizet.
5. Kamatozás
5.1. A betéti kamatokra vonatkozó üzleti ajánlatnak minősül a Bank - ügyfélforgalom céljára nyitva
álló - helyiségében kifüggesztett vagy a honlapján közzétett Hirdetményben meghatározott
kamatmérték.
5.2. Az Ügyfél a lekötött betét összege után a betét elhelyezésének, látra szóló betét összege után
az elszámolási időszak első napjától kezdődően jogosult kamatra. A futamidő utolsó napjára
kamat nem jár. Az elszámolási időszak utolsó napjára járó kamatot a Bank a soron következő
elszámolási időszakban számolja el.
5.3. Mind forintbetét, mind devizabetét esetén a betét elhelyezésének első napja a megbízás
benyújtásának napja, amennyiben a benyújtás időpontja a vonatkozó Hirdetményben aznapi
teljesítésre közzétett végső benyújtási határidőn belül esik és a betét összege az Ügyfél
számláján a Bank rendelkezésére áll. Amennyiben a megbízás benyújtásának időpontja a
vonatkozó Hirdetményben aznapi teljesítésre közzétett végső benyújtási határidőn kívül esik,
akkor a betét elhelyezésének első napja a következő banki munkanap.
5.4. Határozott lejáratú betét esetén a kamat kifizetése a betét lejáratának napján esedékes.
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5.5. A Bank a betéti szerződésben rögzített kamat összegéből kamatfizetéskor a mindenkor
hatályos jogszabályi előírások szerinti adót levonja és az Ügyfél számára az így csökkentett
összeget utalja át vagy fizeti ki.
5.6. A kamatszámítás módja a pénzforgalmi keretszerződések követelés egyenlege és a betét
lekötések esetén:
a betét összege x a kamat éves mértéke (%-ban) x naptári napok száma
----------------------------------------------------------------------------------------------36.500
5.7. A naptári napok számába az ügylet kezdőnapja beleértendő, míg az utolsó napja nem.
6. Pénzügyi teljesítés
6.1. Ha az Ügyfél a Banknál Fizetési számlát vezet, akkor betétjének lekötése a megbízásában
megjelölt Fizetési számla megterhelésével történik.
6.2. Ha az Ügyfél a Banknál nem vezet Fizetési számlát, akkor a betétlekötés fedezetét az Ügyfél
a betétszámlájára történő átutalással vagy a Bank pénztáránál történő készpénzbefizetéssel
biztosítja.
A lejárat értéknapjával a Bank a lekötött betétben elhelyezett megtakarítás kamattal növelt
összegét a Banknál Fizetési számlával rendelkező Ügyfél Fizetési számláján - az esetleges
levonások után - jóváírja. Amennyiben az Ügyfél nem vezet a Banknál Fizetési számlát, a Bank
a betét kamattal növelt összegét - az esetleges levonások után - az Ügyfél rendelkezése szerinti
számlára átutalja, vagy pénztárában az Ügyfél részére kifizeti. Átutalás vagy készpénzfelvétel
esetén - eltérő megállapodás hiányában - a felmerülő pénzforgalmi költségek az Ügyfelet
terhelik. A pénzforgalmi költségeket a Bank a mindenkor hatályos, vonatkozó Hirdetményében
határozza meg.
7. A betét biztosítottság
7.1. A Bank kijelenti, hogy csatlakozott az Országos Betétbiztosítási Alaphoz (a továbbiakban:
OBA).
7.2. A Bank az OBA-ra és a betét biztosítottságára vonatkozó részletes szabályokat az
Ügyfélforgalom céljára nyitva álló hivatalos helyiségeiben illetve honlapján külön Hirdetmény
útján teszi közzé. A Hirdetmény a jelen Betét ÁSZF részét képezi.
8. Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM)
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A Bank az egységesített betéti kamatláb mutatót (EBKM) és a betéti kamatot az
ügyfélforgalom céljára nyitva álló helyiségeiben és honlapján külön Hirdetmény útján teszi
közzé. A Hirdetmény a jelen Betét ÁSZF részét képezi.
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