1. HIRDETMÉNY
a lakossági Platinum bankkártyákról és a kapcsolódó
szolgáltatásrokról

GRÁNIT Platinum (1) bankkártya egy prémium, MasterCard dombornyomott, PayPass bankkártya jelen Hirdetményben felsorolt exkluzív szolgáltatásokkal.

Bankkártya kondíciók (Fő- és Társkártya esetén is)

GRÁNIT - Platinum bankkártya

(1)

Bankkártya díjak
Kártyakibocsátási díj

Akció nélkül kedvezményesen

(3)

Kártya éves díja az 1. évben
Kártya éves díja az 2. évtől

Akció nélkül kedvezményesen

Akcióban (2): 9 500 Ft Akció nélkül: 19 000 Ft
a GRÁNIT Aranykor-, vagy Aranykor Prémium számlacsomagnál: 17 100 Ft
0 Ft

(3)

Akcióban (4): 11 900 Ft Akció nélkül: 15 000 Ft
a GRÁNIT Aranykor-, vagy Aranykor Prémium számlacsomagnál: 13 500 Ft

(3)

Az elsőként rendelt bankkártya minősül Főkártyának, amely csak Számlatulajdonos részére bocsátható ki. A Főkártya birtokos személye a későbbiekben nem módosítható.
Bankkártya műveletek
Vásárlás bankkártyával
Díjmentes készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből

0,00% (min. 0 Ft; max. 0 Ft)
első 2 db / hó (6)
(4), (6)
Akcióban: első 4 db / hó
200 Ft + 0,75%

(5)

További készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből

500 Ft + 1,30%
Akcióban: első 2 db / hó díjmentes (4)
500 Ft + 1,10%
1 000 Ft + 1,30%
100 Ft
300 Ft

Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből
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 (7)
Bankkártya / PIN boríték fióki átvétel (8)
Sürgősségi bankkártya igénylés 1 banki munkanapon belül, belföldön (8)
Átvétel: Központi Fiókban vagy WestEnd ügyfélközpontban
Átvétel: Budapesten házhozszállítással
Átvétel: vidéken házhozszállítással
Sürgősségi bankkártya pótlás 1 banki munkanapon belül, belföldön (8), (9)
Átvétel: Ügyfélszolgálaton vagy WestEnd ügyfélközpontban
Átvétel: Budapesten házhozszállítással
Átvétel: vidéken házhozszállítással

50 000 Ft / alkalom
1 000 Ft / db
12 000 Ft / db
20 000 Ft / db
47 000 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
100 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
(11)
Akcióban 0 Ft / hó , egyébként 200 Ft / hó

Limitmódosítási díj
Limitmódosítási díj GRÁNIT eBank / GRÁNIT Lock funkción keresztül (10)
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 (12)
Alapértelmezett bankkártyalimitek (13)
Napi ATM használati limit
Napi POS használati limit
Érintés nélküli offline fizetési limit PayPass technológiával, belföldön

200 000 Ft; 3 db
500 000 Ft; 10 db
5 000 Ft / tranzakció

Elektronikus banki szolgáltatások
Kártyahasználati SMS díj (14)
Egyéb szolgáltatás SMS díja

0 Ft / db
A Platinum bankkártyához tartozó bankszámlacsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény szerint.

NetBank, MobilBank, 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
díjmentes, korlátlan alkalommal a bankkártya birtokos + 1 fő felnőtt + bankkártyabirtokos kiskorú gyermekei részére
és a Jet Lounge használata a Platinum bankkártyával
Díjmentes Priority Pass szolgáltatások száma
Priority Pass szolgáltatás díja a Priority Pass kártya használatával
24 EUR / belépés / fő
(15)
0 Ft
Prémium utasbiztosítás havi díja
Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és kedvezmények
MasterCard Premium Selection program
Részletes tájékoztatót a programba való belépésről, a kedvezmények mértékéről és igénybevételének feltételeiről az alábbi weboldalon találhat:
Avis és a Hertz Autókölcsönző kiemelt klubtagság
http://platinum.granitbank.hu/
ProgramDeLuxe eseményszervezési szolgáltatás
(1)

GRÁNIT Platinum bankkártya valamennyi lakossági bankszámlacsomaghoz (a már nem értékesítettekhez is) igényelhető fő-, vagy társkártyának, kivéve
• GRÁNIT-COOP Dolgozói és Törzsvásárlói számlacsomagoknál, amelyekhez csak társkártyának igényelhető,
• GRÁNIT Digitális számlacsomagnál, amelyhez egyáltalán nem igényelhető.
Az igényelhet GRÁNIT Platinum kártyát, aki 75. életévét kártya igénylésekor nem töltötte be. Az életév számítása úgy történik, hogy az igénylés évéből kivonásra kerül a kártyabirtokos születési éve.
(2)

Az akció 2014. november 5. és 2016. december 31. között igényelt GRÁNIT Platinum kártyák esetén érvényes. Az akciós kártyakibocsátási díjra a Kiemelt GRÁNIT Klubtagság kedvezménye nem érvényesíthető.

(3)

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.
(4)

Az Akció visszavonásig érvényes.

(5)

Amennyiben a GRÁNIT Platinum 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 ingyenes készpénzfelvétel igénybevételéről és a havi első vagy az első két készpénzfelvételt a GRÁNIT Platinum bankkártyával hajtja végre, akkor ezen tranzakciók beleszámolandók jelen Hirdetményben feltüntetett díjmentes
készpénzfelvételek száma közé!
Amennyiben az első, vagy a második 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.
(6)

A tranzakciók kezdeményezésének dátuma és időpontja alapján történik a tranzakciók dátumának és sorrendjének meghatározása a kedvezmény érvényesítéséhez.

(7)

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.
(8)

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

(9)

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 kézhezvételt követő 60. napig. Házhozszállítással történő sürgősségi
kártyapótlás esetén, futárszolgálattal történik a kézbesítés. A bankkártya következő banki munkanapon történő kézbesítéséhez, a sürgősségi bankkártya pótlási igényt adott banki munkanapon 8:00 és 18:00 óra között kell benyújtani.
(10)

A GRÁNIT eBank / GRÁNIT Lock funkción keresztül beállított napi limit a beállítás a GRÁNIT eBank applikáción keresztül történő visszaigazolásakor lép életbe.
Az akció azon bankszámlákra vonatkozik, amelyeknél 2016.12.31-ig sikeres bankkártya digitalizálás történik. Ezen számlák esetében a Digitalizált bankkártya havi díj mindaddig ingyenes, amíg a számla nem kerül megszüntetésre.
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.
(11)
(12)

(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)

Kártyahasználatnak tekintendő a GRÁNIT Platinum 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!
(15)

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

Minden további díjat a GRÁNIT Platinum bankkártyához tartozó bankszámlacsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza!
A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: GRÁNIT Pay szolgáltatás bevezetése.
Érvényes: 2016.09.15-től
Budapest, 2016.09.15.
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