
HIRDETMÉNY 

az elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfélazonosítás, szerződéskötés, módosítás és 
megszüntetés módjáról 

 
Az Üzletszabályzat 6.3, 7.4 és 9. pontjai alapján ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket az elektronikus hírközlő 
eszköz úján elérhető szolgáltatásokról. 

 
1. ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS 
 
Az Üzletszabályzat 7.4. pontjában meghatározott esetekben történő ügyfélazonosítás az ügyfél személyes 
megjelenésével történik a GRÁNIT Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) munkavállalója, szerződött partnere* által 
végrehajtva.  
 
A fentieken túl  

 a lakossági Pénzforgalmi Keretszerződés, valamint  
 a Betétlekötési Célú Tartós Befektetési Szerződés megkötése  

céljából történő ügyfélazonosítás – kizárólag a Bank munkavállalója által végrehajtva – a GRÁNIT VideóBank, 
valamint GRÁNIT eBank alkalmazás használatával is megtörténhet, amely a Bank által üzemeltetett, biztonságos, 
védett, az MNB által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköznek minősül.  
 
2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Az Üzletszabályzat 6.1. pontjában meghatározottak szerint a Bank illetve annak nevében a Bank munkavállalója, 
szerződött partnere* írásban, papír alapon köt szerződést.  
 
Az Üzletszabályzat 6.3 pontja alapján, az előzőekben írtakon túl, a szerződés a mindenkor hatályos jogszabályokban, 
különös tekintettel a Ptk-ra, szabályozott speciális módon (pl. 26/2020. (VIII.25.) MNB rendelet szerinti auditált 
elektronikus hírközlő eszköz útján) jön létre azzal, hogy a Bank ezen utóbbi, a Bank által az Ügyfelek számára 
biztosított szerződéstípusok körét Hirdetmény útján közli Ügyfeleivel. Az ily módon létrejött szerződés írásbeli módon 
létrejött szerződésnek minősül. 
 
A fentieken alapján túl írásban kötött szerződésnek minősül  

 a lakossági Pénzforgalmi Keretszerződés GRÁNIT VideóBank rendszer, valamint GRÁNIT eBank alkalmazás 
használatával történő aláírása,  

 a Betétlekötési Célú Tartós Befektetési Szerződés GRÁNIT VideóBank rendszer, valamint GRÁNIT eBank 
alkalmazás használatával történő aláírása,  

 Babaváró Kölcsönszerződés GRÁNIT VideóBank rendszer használatával történő aláírása,  
amely kizárólag a Bank munkavállalója közreműködésével történhet.  
 
3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 
Akár papír alapon, akár GRÁNIT VideóBank, akár GRÁNIT eBank alkalmazás használatával történt szerződés 
módosítása kizárólag szintén írásban, papír alapon vagy GRÁNIT VideóBank rendszer használatával történhet, az 
ügyfél azonosítását követően.  
 
A VideóBank rendszer használatával történő szerződésmódosítások köre: 

 lakossági Pénzforgalmi Keretszerződés módosítása Társtulajdonos bevonása céljából, 
 lakossági Pénzforgalmi Keretszerződés módosítása Bankkártya Szerződés utólagos megkötése céljából, 
 Babaváró Kölcsönszerződés módosítása. 

 
4. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 
Az Üzletszabályzat 6.1. és 9. pontjában foglaltak alapján a VideóBank rendszer használatával megszüntethető 
szerződések köre: 

 lakossági Pénzforgalmi Keretszerződés. 
 
* A Bankkal szerződött partnerek nevét, elérhetőségét és jogosultsági feladatkörüket a Partnerekről szóló 
Hirdetmény tartalmazza.  
 
A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: lakossági Pénzforgalmi 
Keretszerződés megszüntetésének lehetősége GRÁNIT VideóBank rendszer használatával. 
 
Hatályos: 2021. október 1.  
Közzététel dátuma: 2021. szeptember 30. 


