GRÁNIT STARTUP FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE
Kedvezményes számlacsomagok az 1 milliárd forint éves nettó árbevételt
el nem érő kis- és középvállalatok részére

Hatályos: 2017.03.01-től
KONDÍCIÓ
1. Alapszolgáltatások
Számlanyitás díja
Számlavezetés havidíja
NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja
Forgalmi jutalék mentes belföldi elektronikus forintátutalások száma
2. Kiegészítő szolgáltatások
Forint folyószámlához opcionálisan kapcsolható Látraszóló Hozamszámla havidíja
3. Elektronikus banki szolgáltatások
NetBank regisztrációs díj
Vállalkozói
Szolgáltatói
Telepített banki terminál ügyfél általi telepítése (CD segítségével)
Telepített banki terminál bank általi telepítése (külsős partnerrel)
GRÁNIT Asszisztens havi díja
TeleBank regisztrációs díja
eBank/Lock regisztrációs díja
eBank/Lock havi díja
SMS szolgáltatás havidíja
SMS díj
Kezdeti bejelentkezési és tranzakciós jelszó SMS díja
iSMS szolgáltatás havidíja
iSMS díj
4. Látraszóló egyenlegre fizetett kamatok
Folyószámla látra szóló kamata
Folyószámla látra szóló EBKM
Telepített banki terminál licenc díja

Látraszóló Hozamszámla kamata 5 millió Ft-ig
Látraszóló Hozamszámla kamata 5 millió Ft-tól
Kamat jóváírása
5. Forint műveletek
Eseti átutalások forintban
elektronikus megbízás
Belföldi forintátutalás díja
TeleBank-on megadott megbízás
papíralapú megbízás
VIBER átutalás díja
Bankon belüli forint átutalás díja
Saját számlák közötti forint átvezetés díja
Belföldi forint átutalás (előre értéknapozott)
tranzakcióhoz igényelt zárolás
Csoportos átutalási megbízások
Bankon kívüli utalás díja
Bankon belüli utalás díja
Forintban érkező tételek jóváírása
Bejövő belföldi forint-jóváírás díja

elektronikus megbízás
TeleBank-on megadott megbízás
papíralapú megbízás
elektronikus megbízás
TeleBank-on megadott megbízás
papíralapú megbízás
elektronikus megbízás
papíralapú megbízás

MINUMUM MAXIMUM

0 Ft
0 Ft
0 Ft
5 db/hó
0 Ft
0 Ft
25 000 Ft + ÁFA
75 000 Ft + ÁFA
0 Ft
25 000 Ft + ÁFA
6 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
18 Ft / SMS
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0,01%p.a.
0,01%p.a.
MNB alapkamat - 1,50% p.a.
(minimum 0,1%)
MNB alapkamat - 0,75% p.a.
(minimum 0,1%)
negyedévente a folyószámlán

Havi első 5 db átutalás forgalmi jutalék mentes, a
továbbiak:
250 Ft
0,29%
0,40%
500 Ft
0,50%
500 Ft
10 000 Ft
1,00%
250 Ft
0,20%
0,40%

500 Ft

forgalmi jutalék mentes
forgalmi jutalék mentes
0,25%
0,15%

200 Ft
150 Ft

forgalmi jutalék mentes

Postán keresztül érkező jóváírások díja

A Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint

A díjtételek vetítési alapja / az elszámolás gyakorisága

tranzakciós tétel / naponta

6. Deviza műveletek
Eseti megbízások devizában forint számláról
Bankon kívüli deviza átutalás díja

Bankon belüli deviza átutalás díja

Saját számlák közötti deviza átvezetés díja

elektronikus megbízás
TeleBank-on megadott megbízás
papíralapú megbízás
elektronikus megbízás
TeleBank-on megadott megbízás
papíralapú megbízás
elektronikus megbízás
TeleBank-on megadott megbízás
papíralapú megbízás

Devizában érkező jóváírások forint számlára
Bejövő deviza jóváírása forint számlára
Bejövő belföldi devizajóváírás díja (STEP2, SEPA)
Bankon belüli deviza átutalás jóváírása
A díjtételek vetítési alapja / az elszámolás gyakorisága
7. Pénztári tranzakciók
Készpénz befizetés
Forintban forintszámla javára
Valutában, forintszámla javára
Készpénz felvétel
Forintban forintszámla terhére
Valutában, forintszámla terhére

0,40%

5 000 Ft

0,60%

7 000 Ft

0,25%

2 500 Ft

0,60%

3 500 Ft

forgalmi jutalék mentes
1 000 Ft
0,10%
forgalmi jutalék mentes
forgalmi jutalék mentes

2 500 Ft

tranzakciós tétel/ tranzakciónként

0,20%
0,20%

200 Ft
200 Ft

0,50%
0,50%

500 Ft
500 Ft

GRÁNIT STARTUP FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE
Kedvezményes számlacsomagok az 1 milliárd forint éves nettó árbevételt
el nem érő kis- és középvállalatok részére

Hatályos: 2017.03.01-től
KONDÍCIÓ
Egyéb készpénz-szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak és költségek
Érme befizetés
Érme kifizetés
Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének vagy előre be nem jelentett
összeg pénztári felvételének díja
A díjtételek vetítési alapja / az elszámolás gyakorisága

3,125%
3,125%

MINUMUM MAXIMUM
10 000 Ft
10 000 Ft

10 000 Ft
tranzakciós tétel / tranzakciónként

8. Egyéb díjak, költségek
Tranzakciós díj

(1)

mindenkori hatályos jogszabály szerint

Igazolás kiadásának díja
Rendkívüli számlakivonat díja
Számlakivonat másolat díja
Belföldi telefax költsége
Külföldi telefax költsége

1 000 Ft / igazolás
500 Ft / kivonat
500 Ft / másolat
250 Ft / telefax
500 Ft / telefax

Postaköltség belföldre

A Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint

Postaköltség külföldre

A Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint

Egyenlegközlő egyéni formátumban díja
Postafiók bérleti díja
Bankinformáció díja
Megbízás módosításának/törlésének díja
Megbízás visszahívásának díja

100 Millió Ft-ig
100 Millió Ft felett

Jogosulatlan reklamáció kezelésének díja
Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven belüli időszakra)
Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven túli időszakra)
Könyvelési tétel sorbaállításának díja
Rendelkező vagy társtulajdonos módosítási díj
PIN kód módosításának díja
Az elszámolás gyakorisága
9. Kényszerhitel
Kényszerhitel kamata
Kamat terhelése
10. Bankkártya
Bankkártya díjak
Bankkártya első éves díja
Utasbiztosítás
Bankkártya éves díja a 2. évtől
Az elszámolás gyakorisága
Bankkártya műveletek
Vásárlás kártyával
Készpénzfelvétel belföldön saját és idegen ATM-ből
Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből
Készpénzfelvétel külföldön bankfiókban
Készpénzfelvétel belföldön postahivatalban
Egyenleg lekérdezés saját és idegen ATM-eből
A díjtételek vetítési alapja / az elszámolás
gyakorisága
Egyéb bankkártyával kapcsolatos díjak
Bankkártya pótlás
PIN kód pótlás
Bankkártya és kapcsolódó PIN boríték fióki átvétel (7)
Sürgősségi bankkártya igénylés 1 banki munkanapon belül, belföld (6)
Átvétel: Központi fiókban vagy WestEnd
Átvétel: Budapesten házhozszállítással
Átvétel: vidéken házhozszállítással
Sürgősségi bankkártya pótlás 1 banki munkanapon belül, belföldön (6)
Átvétel: Központi fiókban vagy WestEnd
Átvétel: Budapesten házhozszállítással
Átvétel: vidéken házhozszállítással
Kártya érvényességi ideje
Kártya letiltás díja

Mikrovállalkozás esetén
Kártya ideiglenes lezárás díja GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül
Kártya visszaaktiválás díja GRÁNIT eBnk/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül

5000 Ft / kimutatás
2 500 Ft / hó / postafiók
2 000 Ft / dokumentum
2 000 Ft / megbízás
5 000 Ft / megbízás
0,50%
3000 Ft / előfordulás
5000 Ft / adatgyűjtés
10000 Ft / adatgyűjtés
500 Ft / tétel
2500 Ft / módosítás
díjmentes
igénybevételkor vagy havonta
29,90%
havonta a folyószámlán

0 Ft
0 Ft
8 000 Ft
évente
forgalmi jutalék mentes
250 Ft + 0,30%
1 100 Ft + 1,00%
1 400 Ft + 1,00%
250 Ft + 0,30%
100 Ft
tranzakciós tétel / tranzakciónként
1 000 Ft/alkalom
500 Ft/alkalom
1 000 Ft/db
12.000 Ft
20.000 Ft
47.000 Ft
12.000 Ft
20.000 Ft
47.000 Ft
3 év
10 000 Ft/alkalom
0 Ft/alkalom
0 Ft
0 Ft

5 000 Ft

GRÁNIT STARTUP FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE
Kedvezményes számlacsomagok az 1 milliárd forint éves nettó árbevételt
el nem érő kis- és középvállalatok részére

Hatályos: 2017.03.01-től
KONDÍCIÓ
Alapértelmezett bankkártya limitek
Napi ATM használati limit
Napi ATM használati limit
Napi POS használati limit
Napi POS használati limit

500 000 Ft
5 db
1 000 000 Ft
10 db

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

1 000 000 Ft

GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított maximális napi POS/ online limit (2)
Digitalizált bankkártya havi díj GRÁNIT eBank/GRÁNIT Pay funkción keresztül
Limitmódosítási díj
Limitmódosítási díj GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson kersztül

(3)

(4)

MINUMUM MAXIMUM

1 000 000 Ft
Akcióban 0 Ft/hó (5) egyébként 200
Ft/hó
1 000 Ft/alkalom
0 Ft

IG2 - a BKR napközbeni többszöri elszámolásban feldolgozott tranzakciók. Az elektronikus csatornákon és papíralapon benyújtott eseti, és állandó átutalási megbízások feldolgozása/teljesítése
kizárólag IG2 elszámolási rendszerben történik.
(1)
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
(2)
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.
(3)

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

(4)

A teljes havi díj kerül felszámításra a bankszámlán, ha a bankszámlához tartozó bankkártyák közül bármelyik digitalizált státuszú volt bármikor az adott naptári hónapon belül. Amennyiben a
számlához az adott hónapban több digitalizált bankkártya is tartozott – akár egymást átfedő időszakban – vagy ugyanazon kártya többször is digitalizálására került – függetlenül annak okától akkor is egy teljes havi díj kerül felszámításra.
(5)

Az akció azon bankszámlákra vonatkozik, amelyeknél 2017.12.31-ig sikeres bankkártya digitalizálás történik. Ezen számlák esetében a Digitalizált bankkártya havi díj mindaddig ingyenes, amíg a
számla nem kerül megszüntetésre.
(6)
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 18:00 óra között kell benyújtani.
(7)

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

