1. HIRDETMÉNY
a GRÁNIT Basic bankszámlacsomagról és a kapcsolódó bankkártyákról
(1)

GRÁNIT Basic(1) bankszámlacsomag
Látra szóló egyenlegre fizetett kamat
Folyószámla éves látra szóló kamata és EBKM
Kamat jóváírása
Kamatozás típusa
Kamatszámítás

0,00%
negyedévente a folyószámlán
fix
napi, a kamatszámítás napján érvényes látra szóló kamat alapján

Számlavezetési díjak
Számlanyitási díj

0 Ft

Havi számlavezetési díj a feltételek(2) teljesítése esetén
Havi számlavezetési díj a feltételek(2) nem teljesítése esetén
Számlazárási díj
Havi zárlati díj
Elektronikus banki szolgáltatások
NetBank regisztrációs díja
NetBank havidíja
TeleBank regisztrációs díja
TeleBank havidíja
eBank(4) regisztrációs díj a szolgáltatás igénybevétele esetén
eBank (4) szolgáltatás havi díja
iSMS szolgáltatás havidíja(5)
iSMS(5)

Előző naptári év utolsó napján érvényes havi bruttó minimálbér(3) 1,50%-a
Előző naptári év utolsó napján érvényes havi bruttó minimálbér(3) 5,00%-a
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

A NetBank, TeleBank, az eBank és az iSMS szolgáltatás a számlacsomaghoz opcionálisan választható szolgáltatás. NetBank, eBank, TeleBank rendszerhez való kapcsolódás
miatt küldött SMS-ek (kezdeti bejelentekezési jelszó, tranzakciós jelszó, kezdeti TPIN kód, TeleBank belépés stb.) után a Bank nem számít fel SMS díjat.
Bankkártya díjak
GRÁNIT Most bankkártya(6)
Főkártya kibocsátási díja
Főkártya éves díja az 1. évben
Főkártya éves díja az 2. évtől

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Pénzforgalmi szolgáltatások

Díjmentes(7) pénzforgalmi szolgáltatások a számlavezetési feltételek(2) teljesítése esetén

Díjmentes pénzforgalmi szolgáltatások a számlavezetési feltételek(2) nem teljesítése esetén
Bejövő tételek jóváírása
Bejövő belföldi forint és deviza jóváírás díja
Eseti megbízások
NetBank, eBank(9), szolgáltatáson keresztül megadott megbízások
Saját számlák között átvezetés díja
Bankon belüli forint átutalás díja
Belföldi forint átutalás díja
Bankon belüli deviza átutalás díja
Belföldi deviza átutalás díja
Nemzetközi forint vagy deviza átutalás díja
TeleBank szolgáltatáson keresztül megadott megbízások
Saját számlák között átvezetés díja
Bankon belüli forint átutalás díja
Belföldi forint átutalás díja
Bankon belüli deviza átutalás díja
Belföldi deviza átutalás díja
Nemzetközi forint vagy deviza átutalás díja
Papír alapon megadott átutalási megbízások
Saját számlák között átvezetés díja
Bankon belüli forint átutalás díja

A) belföldi ATM-en keresztüli végrehajtott havi első 2 db forint készpénzfelvétel
legfeljebb 150.000 Ft összegben(8) vagy az havi első bankfióki forint
készpénzfelvétel legfeljebb 50.000 Ft összegben
továbbá
B) havi első 4 db eseti forint vagy deviza átutalás/átvezetés és valamennyi
rendszeres forint átutalási megbízás együttesen legfeljebb 100.000 Ft összegben
továbbá
C) valamennyi forint beszedés teljesítése összeg és darabszámtól függetlenül
nincs
0 Ft

0,00% (min. 0 Ft; max. 0 Ft)
0,40% (min. 100 Ft; max. 10 000 Ft)
0,40% (min. 100 Ft; max. 10 000 Ft)
0,40% (min. 500 Ft; max. 18 000 Ft)
0,50% (min. 3 000 Ft; max. 20 000 Ft)
0,50% (min. 3 000 Ft; max. 20 000 Ft)
200 Ft
0,50% (min. 500 Ft; max. 25 000 Ft)
0,50% (min. 500 Ft; max. 25 000 Ft)
0,50% (min. 500 Ft; max. 25 000 Ft)
0,60% (min. 6 000 Ft; max. 25 000 Ft)
0,60% (min. 6 000 Ft; max. 25 000 Ft)
200 Ft
0,50% (min. 500 Ft; max. 25 000 Ft)

Belföldi forint átutalás díja (IG1(10) elszámolás esetén )
Belföldi forint átutalás díja (IG2(11) elszámolás esetén)
Belföldi forint átutalás VIBER-en keresztül
Bankon belüli deviza átutalás díja
Belföldi deviza átutalás díja
Nemzetközi forint vagy deviza átutalás díja
Beszedési megbízások (belföldi forint)
Szolgáltatók díjbeszedési felhatalmazásának kezelése
Felhatalmazott szolgáltatók díjbeszedésének teljesítése

0,50% (min. 500 Ft; max. 25 000 Ft)
0,50% (min. 500 Ft; max. 25 000 Ft)
0,80% (min. 12 000 Ft; max. 106 000 Ft)
0,50% (min. 500 Ft; max. 25 000 Ft)
0,60% (min. 6 000 Ft; max. 25 000 Ft)
0,60% (min. 6 000 Ft; max. 25 000 Ft)
díjmentes
0,40% (min. 100 Ft; max. 10 000 Ft)
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Rendszeres átutalási megbízások (belföldi forint)
Rendszeres átutalási megbízás díja
Pénztári tranzakciók
Pénztári befizetés díja
Pénztári kifizetés díja(12), (13)
Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének vagy előre be nem jelentett összeg
pénztári felvételének díja(14)
Egyéb díjak, költségek
Számlakivonat(15) díja

0,40% (min. 100 Ft; max. 10 000 Ft)
0,00% (min. 0 Ft; max. 0 Ft)
0,90% (min. 1 125 Ft; max. -)
10 000 Ft

0 Ft

Számlacsomag módosítási díj(16)
Megbízás módosításának/törlésének díja
Megbízás visszahívásának díja
Könyvelési tétel sorba állításának díja

0 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
500 Ft
1 000 Ft
29,90%

Haláleseti rendelkező megadásának vagy módosításának díja a szerződéskötést követően(17)
Kényszerhitel kamata
Bankkártya kondíciók
Bankkártya műveletek
Vásárlás bankkártyával
Készpénzfelvétel díja bármely belföldi ATM-ből
Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből
Készpénzfelvétel más bank fiókjában vagy postahivatalban Magyarországon
Készpénzfelvétel külföldön, bankfiókban
Egyenleg lekérdezés
PIN kód módosítás ATM-en keresztül
Egyéb bankkártyával kapcsolatos díjak, költségek és információk
Bankkártya pótlás
PIN kód pótlás
Kártya letiltás díja
Kártya ideiglenes lezárás díja GRÁNIT eBank / GRÁNIT Lock funkción keresztül
Kártya visszakativálás díja GRÁNIT eBank / GRÁNIT Lock funkción keresztül
Digitalizált bankkártya havi díj GRÁNIT eBank / GRÁNIT Pay funkción keresztül (19)
Limitmódosítás díja
Alapértelmezett bankkártyalimitek
Napi ATM használati limit (standard beállítás)

0,00% (min. 0 Ft; max. 0 Ft)
200 Ft + 0,75%
(18)
500 Ft + 1,30%
500 Ft + 1,10%
1 000 Ft + 1,30%
100 Ft
300 Ft

Napi POS/ONLINE(20) használati limit (standard beállítás)
Érintés nélküli offline fizetési limit PayPass technológiával, belföldön
GRÁNIT eBank / GRÁNIT Lock funkción keresztül beállítható maximális napi ATM limit(20)
GRÁNIT eBank / GRÁNIT Lock funkción keresztül beállítható maximális napi POS/ONLINE limit
(20), (21)

2 000 Ft
2 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft / hó
0 Ft
150 000 Ft; 3 db
100 000 Ft; 20 db
5 000 Ft / tranzakció
3 000 000 Ft
3 000 000 Ft

(1)

GRÁNIT Basic számlacsomag (a továbbiakban: Számlacsomag) a Bank Központi Fiókjában illetve WestEnd Ügyfélközpontjában igényelhető a 262/2016. (VIII.31.) Korm. rend. előírásainak
megfelelően. A GRÁNIT Basic számlacsognak csak egy számlatulajdonosa lehet, társtulajdonos, illetve rendelkező nem kapcsolódhat hozzá. A Számlacsomaghoz haláleseti kedvezményezett
megadható. A Számlacsomaghoz Megtakarítási Számla, Tartós Megtakarítási Számla (TBSZ) és folyószámlahitelkeret nem igényelhető, GRÁNIT Bank által nyújtott hitel törlesztésére nem
használható. Meglévő GRÁNIT forint lakossági bankszámla, GRÁNIT Basic számlacsomagra való átváltására számlacsomag módosítás keretében nincs lehetőség. A korábban megnyitott lakossági
forint bankszámla megszüntetésekor illetve a rendelkezési jog törlésekor van lehetőség GRÁNIT Basic számlára szerződést kötni.
Jelen Hirdetményben fel nem tüntetett szolgáltatások nem igényelhetők a GRÁNIT Basic számlacsomagnál.
(2)

A GRÁNIT Basic számlacsomag megnyitásának és vezetésének feltétele: Az az EGT-államban tartózkodásra jogosult természetes személy rendelkezhet GRÁNIT Basic számlacsomaggal, aki
uniós jogi aktus vagy EGT-állam jogszabálya alapján Magyarországon jogszerűen tartózkodhat, ideértve az állandó lakhellyel nem rendelkező személyeket és a menekültek helyzetére vonatkozó
1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv értelmében menedékkérelemért
folyamodó személyt is) ÉS akinek Magyarországon a számlanyitás kezdeményezésekor és a számla vezetése alatt nincs rendelkezési joga (számlatulajdonosként vagy egyéb rendelkezőként) másik
forint fizetési számla felett. Amennyiben az előbbi feltételek bármelyike nem teljesül, úgy a feltétel nem teljesítésének időpontjától kezdődően, visszamenőlegesen a Bank jogosult a feltételek
teljesítése alapján ténylegesen felszámított és a feltételek nem teljesítése esetén felszámítandó díjak különbségével egyösszegben és azonnal megterhelni a számlát és ezzel egyidőben a
számlacsomag típusát a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint értékesített feltétel nélküli számlacsomagra (jelenleg ez a GRÁNIT Sztár számlacsomag) módosítani.
(3)

Az adott hónapra vonatkozó Havi számlavezetési díj, annak esedékességét megelőző naptári év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi minimálbér alapján kerül meghatározásra. A
legkisebb összegű havi minimálbér 2015. évben: 105.000 Ft, 2016. évben: 111.000 Ft, 2017. évben: 127.500 Ft, 2018. évben: 138.000 Ft, 2019. évben: 149.000 Ft.
(4)

A GRÁNIT eBank szolgáltatáson keresztül érhető el a GRÁNIT Lock funkció, amelyen keresztül lehetőség van a bankkártyák ideiglenes lezárására/visszaaktiválására, illetve limitek módosítására.

(5)

A GRÁNIT Basic számlacsomagnál a megjelölt tranzakciókról küldendő értesítések kizárólag iSMS formájában kerülnek kiküldésre. A GRÁNIT iSMS szolgáltatás kizárólag GRÁNIT NetBank
megléte esetén vehető igénybe. Ahhoz, hogy a tranzakciókról kért értesítések GRÁNIT iSMS szolgáltatás keretében kerüljenek kiküldésre (iSMS), a technikai beállítások – GRÁNIT eBank
alkalmazás telepítése, telefonszám regisztrálása és NetBanki aktiválás – ügyfél általi elvégzése és a regisztrált telefonszámhoz tartozó mobilkészüléken internet kapcsolat megléte szükséges az
iSMS üzenet továbbításakor.
(6)

A GRÁNIT Basic számlacsomaghoz legfeljebb egy bankkártya (jelenleg GRÁNIT Most bankkártya) igényelhető. A GRÁNIT Most bankkártya a Bank Központi Fiókjában, WestEnd
Ügyfélközpontjában azonnal átvehető instant MasterCard nem dombornyomott PayPass-s kártya, amely érvényességi idejének vége 2022.január 31. Ezen kártyatípus pótlása, újragyártása GRÁNIT
Most bankkártyával, a kártya megújítása azoban MasterCard Standard PayPass nem dombornyomott kártyával történik. Amennyiben a GRÁNIT Most bankkártya értékesítése nem kerül
meghosszabbításra, MasterCard Standard PayPass nem dombornyomott kártya igényelhető a számlacsomaghoz. A GRÁNIT Most bankkártya jelenleg 2018. december 31-ig igényelhető.
(7)

Amennyiben az adott hónapban a számlavezetési feltételek teljesítése esetén díjmentes pénzforgalmi szolgáltatások keretében végrehajtható tranzakciók összegét (és/vagy darabszámát)
meghaladó tranzakció történik, akkor a díjmentes tranzakció összegét (és/vagy darabszámát) meghaladó rész tekintetében a jelen Hirdetményben meghatározott mindenkor hatályos díjak kerülnek
felszámításra, az alkalmazott fix összegű illetve minimum díj arányosítása nélkül. Amennyiben az adott hónapban fióki- és ATM forint készpénzfelvétel egyaránt történik, úgy az elsőként végrehajtott
készpénzfelvételi típus szerinti tranzakció kerül figyelmbe vételre a díjmentes pénzforgalmi szolgáltatások feltételének ellenőrzése során. A tranzakciók kezdeményezésének dátuma és időpontja
alapján történik a tranzakciók dátumának és sorrendjének meghatározása. Az ATM készpénzfelvételi tranzakció összege a készpénzfelvétel napján zárolásra kerül a bankszámlán, de az ATM
készpénzfelvétel díja a tranzakció nemzetközi kártyatársaság által történő visszaigazolásával egyidejűleg kerül terhelésre.
(8)

Amennyiben a Számlatulajdonos a GRÁNIT Basic számlacsomaghoz érvényes nyilatkozatot tett a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a alapján a havi
kétszeri, összesen legfeljebb 150 ezer forintig terjedő és kizárólag forintban teljesíthető ingyenes készpénzfelvétel igénybevételére vonatkozóan és az adott hónapban végrehajtott forint
készpénzfelvételi tranzakciók közül az első vagy az első két készpénzfelvétel ATM-en keresztül történt, akkor ezen tranzakciók beleszámolandók jelen Hirdetményben feltüntetett díjmentes ATM
készpénzfelvételi tranzakciók, valamint a törvény szerinti ingyenes készpénzfelvételi tranzakciók számába is!
(9)

Az eBank szolgáltatáson keresztül megadott átutalási megbízásoknál a jóváírandó számlaszám kizárólag olyan számla lehet, amelyre már történt átutalás NetBank, TeleBank, VideóBank
szolgáltatáson keresztül vagy papíron megadott megbízás keretében. Az eBank szolgáltatás átutalási, átvezetési funkciója a legalább 10.0-ás iOS vagy legalább 4.3-as Android operációs
rendszerrel rendelkező készülékeken érhető el.
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(10)

IG1 - a BKR éjszakai elszámolásban feldolgozott tranzakciók, amely elszámolási mód felhatalmazó levélen alapuló beszedések (kivéve: csoportos beszedés), valamint a hatósági átutalási
megbízások és átutalási végzések teljesítése során kerül alkalmazásra. Ügyfél által papír alapon megadott belföldi forint átutalási megbízás kizárólag IG2-es elszámolással teljesíthető.
(11)

IG2 - a BKR napközbeni többszöri elszámolásban feldolgozott tranzakciók. Az elektronikus csatornákon benyújtott eseti, és állandó átutalási megbízások feldolgozása/teljesítése kizárólag IG2
elszámolási rendszerben történik.
(12)

Az 1 millió Ft-ot meghaladó összegre vonatkozó készpénzfelvételi igényt a felvételt 2 munkanappal megelőző banki napon, szóban (telefonon) vagy írásban szükséges a Banknak bejelenteni.

(13)

500 ezer Ft feletti összegre szóló fizetési megbízást a Bank a meghatalmazottól közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás alapján fogad el.

(14)

Zárolt számla díjtételei megegyeznek az eredeti számlacsomag díjstruktúrájával.

(15)

A számlakivonat a NetBankon keresztül érhető el vagy Bank Központi Fiókjában illetve WestEnd Ügyfélközpontjában vehető át.

(16)

A számlacsomag váltás esetén a Számlacsomag módosítási díját az ügyfél ezen kérelménének benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie, továbbá meg kell fizetnie a módosítást megelőző és az
új Számlacsomaghoz tartozó Bankkártya éves díjak különbözetének időarányos részét is. A Számlacsomag módosítási díj abban az esetben is felszámításra kerül, amennyiben a beállítást
megelőzően visszavonja az ügyfél ezen kérelmét. Amennyiben az ügyfél olyan Számlacsomagról vált egy másik Számlacsomagra, amelyhez kedvezőbb éves díjazású bankkártya tartozik, akkor a
Bank a bankkártya díjkülönbözet időarányos részét jóváírja.
(17)

A Pénzforgalmi Keretszerződés megkötését követően bankszámlánként és haláleseti rendelkezőnek megjelölt személyenként kerül felszámításra.

(18)GRÁNIT Bank által felszámított díj. A külföldi bankkártya használatért a külföldi ATM üzemeltetők vagy kereskedők díjakat számíthatnak fel, melyről kérjük, tájékozódjon fizetés előtt. Ezen díjakat
a Bank beterheli és az ügyfél köteles megfizetni.
(19) Az eBank szolgáltatás Pay funkciója NFC képes és legalább 4.3-as Androidos operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefon vagy legalább iPhone 6 készüléken érhető el.
(20)

ONLINE limit: a bankkártya fizikai jelenléte nélkül kezdeményezett tranzakciókra értendő (pl. internetes vásárlások, online előfizetési terhelések), amelyek részét képezik a POS limitnek, így nem
haladhatják meg a POS limit összegét. Az alapértelmezett POS darabszám limit módosítás minden olyan bankkártya esetében érvénybe lép, amelynél eddig még nem volt darabszámra vonatkozó
limitmódosítás.
(20)

A Bank a harmadik fél szolgáltató által üzemeltetett bankjegykiadó automata (ATM) hibás vagy hiányos, illetve a kártyatársasági szabályoknak nem megfelelő működéséből adódóan esetlegesen
felmerült kárért a felelősségét kizárja. Többek között, de nem kizárólagosan: PIN kód csere, a szerződés szerinti készpénzfelvételi limit használatának korlátozása, stb. Egy tranzakció során
felvehető tényleges készpénzfelvétel maximális összegét az ATM üzemeltetője határozza meg.
(20)

GRÁNIT Bank által felszámított díj. A külföldi bankkártya használatért a külföldi ATM üzemeltetők vagy kereskedők díjakat számíthatnak fel, melyről kérjük, tájékozódjon fizetés előtt. Ezen díjakat
a Bank beterheli és az ügyfél köteles megfizetni.
(21)

Amennyiben GRÁNIT eBank applikáción keresztül beállítható maximális napi ATM/POS/ONLINE limit feletti beállítás szükséges, az ügyfél egyedi kérelme alapján azt a bank kockázati elbírálását
követően állítja be. Az igénylés benyújtható Netbankon keresztül Szabad formátumú levél írásával vagy TeleBankon keresztül TPIN azonosítással, illetve személyesen a bankfiókjainkban.
A számlacsomaghoz kapcsolódó díjak elszámolási gyakoriságát a Lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Hirdetmény 3. fejezete tartalmazza.
A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: GRÁNIT eBank applikáción keresztül beállítható maximális napi ATM/POS/ONLINE limit módosítás.
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