1. HIRDETMÉNY
a lakossági
Platinum Plusz bankkártyákról és a kapcsolódó
szolgáltatásrokról
A GRÁNIT Bank 2015. november 17-től felfüggesztette a GRÁNIT Platinum Plusz bankkártya értékesítését.
GRÁNIT Platinum Plusz (1) bankkártya egy prémium, MasterCard dombornyomott, PayPass bankkártya jelen Hirdetményben felsorolt exkluzív szolgáltatásokkal.

GRÁNIT - Platinum Plusz
bankkártya (1)

Bankkártya kondíciók (Fő- és Társkártya esetén is)
Bankkártya díjak

30 000 Ft
Kedvezményesen (2):
• GRÁNIT Aranykor-, vagy Aranykor Prémium számlacsomagnál: 27 000 Ft
• CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényeseinek: 12 000 Ft

Kártyakibocsátási díj

• a kártyabirtokos 65. életéve betöltésének naptári év végéig: 7 500 Ft
Akcióban: az első, legfeljebb 12 hónapban: 6 500 Ft (4)

Kártya havi díja (3)

• a kártyabirtokos 65. életéve betöltésének naptári évét követő év első hónapjától: 12 000 Ft

(5)

Az elsőként rendelt bankkártya minősül Főkártyának, amely csak Számlatulajdonos részére bocsátható ki. A Főkártya birtokos személye a későbbiekben nem módosítható.
Bankkártya műveletek
Vásárlás bankkártyával

0,00% (min. 0 Ft; max. 0 Ft)

Díjmentes készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből

első 2 db / hó (7)
Akcióban: első 4 db / hó (4), (7)
200 Ft + 0,75%

(6)

További készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből
Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből

200 Ft + 0,75%
Akcióban: első 2 db / hó díjmentes (4)
500 Ft + 1,10%
500 Ft + 1,10%
100 Ft
300 Ft

(8)

Készpénzfelvétel más bank fiókjában vagy postahivatalban Magyarországon
Készpénzfelvétel külföldön, bankfiókban
Egyenleg lekérdezés
PIN kód módosítás ATM-en keresztül
Sürgősségi szolgáltatások
Sürgősségi készpénzfelvétel 24 órán belül, külföldön (9)
Bankkártya / PIN boríték fióki átvétel (10)
Sürgősségi bankkártya pótlás 2 banki munkanapon belül, belföldön (11), (12)
Átvétel: Ügyfélszolgálaton vagy WestEnd ügyfélközpontban
Átvétel: Budapesten házhozszállítással
Átvétel: vidéken házhozszállítással

50 000 Ft / alkalom
1 000 Ft / db
ideiglenes Instant kártyával: 3 500 Ft / db ; szerződés szerinti kártyatípussal: 12 000 Ft / db
ideiglenes Instant kártyával: 8 000 Ft / db ; szerződés szerinti kártyatípussal: 20 000 Ft / db
ideiglenes Instant kártyával: 38 000 Ft / db ; szerződés szerinti kártyatípussal: 47 000 Ft / db
60 000 Ft / db
(kizárólag a szerződés szerinti kártyatípussal)
20 000 Ft / alkalom

Sürgősségi bankkártya pótlás 72 órán belül, külföldön
Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállási díj
Egyéb bankkártyával kapcsolatos díjak, költségek és információk
Bankkártya pótlás
Priority Pass kártya pótlás
PIN kód pótlás
Kártya érvényességi ideje
Kártya letiltás díja

2 500 Ft
2 500 Ft
1 000 Ft
3 év
0 Ft

Limitmódosítási díj (13)
Limitmódosítási díj GRÁNIT eBank funkción keresztül (14)
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
Alapértelmezett bankkártyalimitek (16)

100 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft / hó

(15)

(17)

Napi ATM használati limit (standard beállítás)
Napi POS / ONLINE használati limit (standard beállítás)
Érintéses (PayPass) fizetési limit, belföldön

200 000 Ft; 3 db
500 000 Ft; 20 db

(18)

5 000 Ft / tranzakció

GRÁNIT eBank / GRÁNIT Lock funkción keresztül beállítható maximális napi ATM limit (19)
GRÁNIT eBank / GRÁNIT Lock funkción keresztül beállítható maximális napi POS / ONLINE
limit (18), (19)
Kisösszegű, érintéses (PayPass) fizetésekre vonatkozó összesített limit (20)

3 000 000 Ft
3 000 000 Ft
45 000 Ft

Elektronikus banki szolgáltatások
0 Ft / db
Kártyahasználati SMS díj (21)
Egyéb szolgáltatás SMS díja
A Platinum Plusz bankkártyához tartozó bankszámlacsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény szerint.
NetBank, eBank, TeleBank, VideóBank 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.
Kiegészítő szolgáltatások
Liszt Ferenc Repülőtéren a MasterCard Lounge, a Bécs Nemzetközi Repülőtéren a Sky
Lounge, a Jet Lounge és átmenetileg az Air Lounge használata a Platinum EQ / Platinum Plusz
EQ bankkártyákkal
A budapesti Repülőtér 2-es terminálján lévő biztonsági gyorsítósáv (Fast Track Security Lane)
szolgáltatás
Díjmentes Priority Pass szolgáltatások száma a Priority Pass kártya használatával
Priority Pass szolgáltatás díja a Priority Pass kártya használatával
Prémium utasbiztosítás havi díja (22)

díjmentes, korlátlan alkalommal a kártya birtokos + 1 fő felnőtt + kártyabirtokos kiskorú gyermekei részére
A kártyabirtokos és 1 fő kísérő valamint a bankkártyabirtokos 18 éven aluli gyermekei részére létszámtól függetlenül ingyenesen. Részletes
tájékoztatót az alábbi weboldalon találhat: http://platinum.granitbank.hu/
2 belépés / év
24 EUR / belépés / fő
0 Ft

Best Doctors Egészségbiztosítás havi díja (23)
Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és kedvezmények

0 Ft
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GRÁNIT - Platinum Plusz
bankkártya (1)

Bankkártya kondíciók (Fő- és Társkártya esetén is)
MasterCard Premium Selection program
Avis Autókölcsönző kiemelt klubtagság
ProgramDeLuxe eseményszervezési szolgáltatás
Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika szűrővizsgálati csomagokra nyújtott
kedvezménye (24)

Részletes tájékoztatót a programba való belépésről, a kedvezmények mértékéről és igénybevételének feltételeiről az alábbi weboldalon találhat:
http://platinum.granitbank.hu/
15%

(1)

GRÁNIT Platinum Plusz bankkártya valamennyi lakossági bankszámlacsomaghoz (a már nem értékesítettekhez is) igényelhető fő-, vagy társkártyának, kivéve GRÁNIT-COOP Dolgozói és Törzsvásárlói számlacsomagoknál, amelyekhez
csak társkártyának igényelhető.
Az igényelhet GRÁNIT Platinum Plusz bankkártyát, aki igénylésénél a 65. életév nem töltötte be. Az életév számítása úgy történik, hogy az igénylés évéből kivonásra kerül a kártyabirtokos születési éve.
(2)

A kedvezmény visszavonásig érvényes. A kártyarendelés elindításához a kedvezmény nélküli díjat szükséges a kapcsolódó bankszálán rendelkezésre bocsátani, amely beterhelését követően a kedvezmény nélküli díj és a kedvezményes díj
között különbözet jóváírásával érvényesíti a Bank a kedvezményt az Ügyfél számára.
(3)

A kártya havidíja, a kártyarendelést követő első egész naptári hónaptól kezdődően kerül felszámításra.

(4)

A készpénzfelvételre vonatkozó akció 2020.03.31-ig érvényes.

(5)

Az életkor szerint változó kártya havidíj azon GRÁNIT Platinum Plusz bankkártyákra érvényesek, amelyek igénylése a díjmeghirdetést (2014. március 12-ét) követően történt meg. A 2014. március 12-ig igényelt GRÁNIT Platinum Plusz
bankkártyák esetén, a kártyabirtokos életkorától függetlenül, a bankkártya szerződés teljes időtartama alatt „a kártyabirtokos 65. életéve betöltésének naptári év végéig" meghirdetett díjat kell megfizetni!
(6)

Amennyiben a GRÁNIT Platinum Plusz bankkártyához tartozó bankszámlához van érvényes nyilatkozat 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 igénybevételéről és a havi első vagy az első két készpénzfelvételt forintban és a GRÁNIT Platinum Plusz bankkártyával hajtják végre, akkor ezen tranzakciók
beleszámolandók jelen Hirdetményben a számlacsomag részeként feltüntetett díjmentes/kedvezményes készpénzfelvételek és a jogszabály alapján igénybe vett ingyenes készpénzfelvétel közé egyaránt!
Amennyiben az első, vagy a második forintban teljesített készpénzfelvétellel átlépésre kerül a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a szerinti 150 ezer forint limit, a 150 ezer forintot meghaladó összeg után a mindenkor hatályos hirdetményben
meghatározott díj kerül felszámításra, az alkalmazott fix összegű illetve minimum díj arányosítása nélkül.
(7)

A tranzakciók kezdeményezésének dátuma és időpontja alapján történik a tranzakciók dátumának és sorrendjének meghatározása a kedvezmény érvényesítéséhez. A tranzakciók forinttól eltérő valutában is végrehajthatók, amennyiben
(8)
erre
a használni
kívánt
belföldi
ATM.
Azalkalmas
ingyenesség
a GRÁNIT
Bank
által felszámított
díjakra vonatkozik. A külföldi bankkártya használatért a külföldi ATM üzemeltetők vagy kereskedők díjakat szamíthatnak fel, amelyről kérjük, tájékozódjon fizetés előtt. Ezen díjakat a Bank
(9)
beterheli
és az ügyfél
köteles megfizetni.
A sürgősségi
készpénzfelvétel
maximális összege 1 millió forint (de legfeljebb a bankszámlán, a sürgősségi szolgáltatáshoz kapcsolódó költségekkel csökkentett, elérhető egyenleg erejéig). Forinttól elétérő devizanemben történő
készpénzkifizetés esetén, a választott készpénzkifizető hely által hivatalosan alkalmazott árfolyamon történik a konverzió.
(10)

Jelenleg nem elérhető a szolgáltatás.

(11)

Kizárólag a Központi Fiókban vagy a WestEnd ügyfélközpontban történő személyes szerződéskötéskor, bankkártya / PIN kód pótlásakor elérhető szolgáltatás.

(12)

A bankkártya 2 banki munkanapon történő kézbesítéséhez, a sürgősségi bankkártya pótlási igényt adott banki munkanapon 8:00 és 16:00 között kell benyújtani. Amennyiben a sürgősségi bankkártya pótlás ideiglenes Instant kártyával
történik, a szerződés szerinti bankkártya típus is legyártásra kerül, amelyet az Ügyfél a normál kártyapótlás keretében, külön díj felszámítása nélkül, postai úton kap kézhez. Az ideiglenes Instant kártya addig használható, amíg az új,
szerződés szerinti bankkártya aktiválásranem kerül, de legfeljebb az ideiglenes Instant kártya kézhezvételét követő 60. napig. Házhozszállítással történő sürgősségi kártyapótlás esetén, futárszolgálattal történik a kézbesítés.
(13)

Az Ügyfélszolgálaton és a telefonon megadott bankkártya limit módosítás esetén az új limitek azonnal elérhetők, a NetBank szabad formátumú levél útján benyújtott limitmódosítás esetén az új limitek legkésőbb a megbízás benyújtásának
napját követő munkanapon, 12 órától érhetőek el.
(14)

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

(15)

Az eBank szolgáltatás Pay funkciója NFC képes és legalább 4.3-as Android operációs rendszerrel rendelkezp mobiltelefonon érhető el.

(16)

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.
(17)

A bankkártya aktuális összesített napi limitét, az aktuális napi ATM és az aktuális napi POS limitek összege adja. Amennyiben az adott napon már végrehajtott ATM és POS (ide értve az ONLINE-t is) tranzakciókkal elérte vagy meghaladta
az éppen aktuálisan beállított összesített napi limitet, további tranzakciókat csak úgy tud kezdeményezni, ha megemeli - legalább az újabb tranzakció kezdeményezésének idejére - az éppen aktuálisan beállított ATM és / vagy POS limit
összegét akkora mértékben, hogy együttes összegűk meghaladja az adott napon már végrehajtott továbbá végrehajtani tervezett ATM és POS (ide értve az ONLINE-t is) tranzakciók összegét.
(18)

Napi ONLINE limitbe a bankkártya fizikai jelenléte nélkül kezdeményezett tranzakciókra értendő (pl. internetes vásárlások, online előfizetési terhelések), amelyek tranzakciók beleszámítanak a napi POS limitbe is, így a napi ONLINE limit
nem haladhatják meg a napi POS limit összegét. Az alapértelmezett POS darabszám limit módosítás minden olyan bankkártya esetében érvénybe lép, amelynél eddig még nem volt darabszámra vonatkozó limitmódosítás.
(19)

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.
(20)

Amennyiben az egymást követő PIN kód megadása nélkül történt érintéses (PayPass) fizetések (bele értve a GRÁNIT Pay mobilfizetéseket is) összértéke meghaladja a 45 000 Ft-ot, akkor ezt követően az első kisösszegű (5 000 Ft alatti)
PIN kód nélküli érintéses (PayPass) fizetésnél is meg kell adni a bankkártyához tartozó PIN kódot. A PIN kód megadását követően újra indul az összesítés számlálása.
(21)

Kártyahasználatnak tekintendő a GRÁNIT Platinum Plusz bankkártyával végzett készpénzfelvétel és bankkártyás vásárlás. A szolgáltatás csak akkor működik, ha az Ügyfél a számlán történt terhelésekről kér SMS szolgáltatást és a
bankkártyával végrehajtott tranzakció a megadott terhelési limit feletti összegű!
(22)

GRÁNIT Platinum Plusz bankkártyához külföldi utasbiztosítás tartozik, melyet a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe (1146 Budapest, Hermina út 17.) szolgáltat.

(23)

GRÁNIT Platinum Plusz bankkártyákhoz Best Doctors egészségbiztosítás tartozik, melyet CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) szolgáltat. A Biztosító kockázatviselés megszűnik azon a biztosítási
évfordulón, amikor a GRÁNIT Platinum Plusz bankkártya-birtokos betölti a 85. életévét.
(24)

A Maternity Szülészeti- és Nőgyógyászati Magánklinika ALAP-, PRÉMIUM- és VIP vizsgálati csomagja a listaárakhoz képest 15%-os kedvezménnyel érhető el a GRÁNIT Platinum, Platinum Plusz vagy Future bankkártyával történő fizetés
esetén.
Minden további díjat a GRÁNIT Platinum Plusz bankkártyához tartozó bankszámlacsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza!
A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: Sürgősségi bankkártya igénylés és pótlás 2 banki munkanapon belül, belföldön.
Érvényes: 2019.12.30-tól
Közzététel dátuma: 2019.12.23.
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