HIRDETMÉNY
Az 5 milliárd forint éves nettó árbevételt meghaladó
nagyvállalatok részére nyújtott
DEVIZA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
GBP

Hatályos: 2018.11.19.

A GRÁNIT BANK KONDÍCIÓI

MEGNEVEZÉS

DÍJ
1. Alapszolgáltatások
Számlanyitás díja
Számlavezetés havidíja
Alszámlanyitási díj
Alszámlavezetési díj
2. Látraszóló egyenlegre fizetett kamatok
Folyószámla látra szóló kamata
3. Forint műveletek
Eseti átutalások forintban
Bankon belüli forint átutalás díja
Saját számlák közötti forint átvezetés díja
Belföldi forint átutalás díja

MINIMUMMAXIMUM

£50,00
£19,00
díjmentes
díjmentes
0%

Elektronikus csatornán keresztül
papíralapú megbízás
Elektronikus csatornán keresztül
papíralapú megbízás
Elektronikus csatornán keresztül
papíralapú megbízás

forgalmi jutalék mentes
£6,00
forgalmi jutalék mentes
forgalmi jutalék mentes
0,150%
0,225%

Elektronikus csatornán keresztül
papíralapú megbízás
Elektronikus csatornán keresztül
papíralapú megbízás

0,115%
0,225%
forgalmi jutalék mentes
£1,00
£350,00

£11,00
£19,00

Rendszeres átutalási megbízások
Bankon kívüli megbízás díja
Bankon belüli megbízás díja

VIBER átutalás díja
4. Deviza műveletek
Eseti megbízások devizában devizaszámláról
Bankon belüli deviza átutalás díja
Elektronikus csatornán keresztül
devizaszámláról
papíralapú megbízás
Elektronikus csatornán keresztül
Saját számlák közötti deviza átvezetés díja
papíralapú megbízás
Bankelőzmény nélküli deviza megbízások
Elektronikus csatornán keresztül
Belföldi deviza átutalás díja
papíralapú megbízás
Elektronikus csatornán keresztül
Nemzetközi deviza átutalás díja
papíralapú megbízás
Devizában érkező jóváírások devizaszámlára
Bejövő SEPA deviza jóváírás díja devizaszámlára

forgalmi jutalék mentes
£6,00
forgalmi jutalék mentes

0,150%
0,225%
0,150%
0,225%
forgalmi jutalék mentes

Bejövő nem SEPA deviza jóváírás díja
devizaszámlára
Bankon belüli deviza átutalás jóváírása
devizaszámlára

forgalmi jutalék mentes
forgalmi jutalék mentes
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£1,00
£19,00

£11,00
£19,00
£11,00
£19,00
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5. Pénztári tranzakciók
Készpénz
befizetés
MEGNEVEZÉS
Számlával megegyező devizanemben
Számlától eltérő devizanemben
Készpénz felvétel
Forintban devizaszámla terhére
Valutában devizaszámla terhére
6. Elektronikus banki szolgáltatások
MultiCash szolgáltatás havi díja
NetBank telepítés díja

A GRÁNIT BANK KONDÍCIÓI

Egyéb elektronikus szolgáltatás díja
7. Egyéb díjak, költségek
Tranzakciós díj

£1,00
£1,00

0,313%
0,313%

£1,00
£1,00

£90,00
díjmentes
díjmentes
£70,00 + ÁFA
díjmentes

Ügyfél által
Banki támogatással

Egyéb elektronikus csatornák telepítési díja

0,075%
0,075%

mindenkori hatályos jogszabály
szerinti mérték
£6,00
£3,00
díjmentes
£1,00
díjmentes
£1,00
£3,00
£2,00
£16,00
díjmentes
£6,00
£6,00
£9,00

(8)

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
Postafiók bérleti díja
Bankinformáció díja
Megbízás törlésének díja
Jogosulatlan reklamáció kezelésének díja
Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven belüli
időszakra)

£16,00

Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven túli időszakra)

£31,00

Könyvelési tétel sorbaállításának díja
8. Bankkártya
SMS díjak
Teljes körű SMS szolgáltatás havidíja (minden
számlatranzakció)
SMS díj
iSMS szolgáltatás havidíja
iSMS díj

£2,00

(2)

£3,00
£0,10
£0,00
£0,00

IG2 - a BKR (Bankközi Klíring Rendszer) napközbeni többszöri elszámolásban feldolgozott tranzakciók. Az elektronikus csatornákon benyújtott eseti, rendszeres és csoportos
átutalási megbízások feldolgozása/teljesítése kizárólag IG2 elszámolási rendszerben történik.
Elektronikus csatorna: GRÁNIT Netbank, GRÁNIT eBank, GRÁNIT Ügyfélterminál és/ vagy GRÁNIT Videobank
(3)

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

(4)
Az elszámolás gyakorisága:
Deviza tranzakciós díjak, valamint egyéb eseti díjak esetén tranzakciónként

Forint tranzakciós díjak, valamint időszaki díjak esetén havonta, tárgyhónap utolsó naptári napján
Bankszámla látra szóló kamat jóváírása: havonta, tárgyhónap utolsó naptári napján
Bankkártya éves díja: a kártyaigénylés elszámolásakor az igényléstől számított 1 évre előre
Bankkártya tranzakciós díjak: a bankkártya tranzakció Gránit Bank által történő terhelésekor, tranzakciónként
SMS szolgáltatás havi díja és tételdíja havonta, tárgyhónap utolsó naptári napján
(5)
(6)

A Bank HUF, EUR, USD, GBP, CHF devizákban vezet bankszámlát (pénzforgalmi és letéti)

Kényszerhitel kamata a mindenkori érvényes Ptk. Késedelmi kamat meghatározás szerint kerül felszámításra
(7)
Alapértelmezett bankkártya limitek:
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 10 db
A bankkártya limitek módosítása esetén az új limitek legkésőbb a megbízás benyújtásának napját követő munkanapon, 12 órától érhetőek el
(8)
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
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