HIRDETMÉNY

a Samsung kedvezményről

A KEDVEZMÉNY TARTALMA
1.

SAMSUNG-kupon

Azon ügyfeleknek, akik a kedvezmény ideje alatt lakossági bankszámla nyitás céljából Pénzforgalmi Keretszerződést
kötnek a GRÁNIT Bankkal (továbbiakban: Bank), a Bank a Pénzforgalmi Keretszerződés mellé átad/postáz egy
SAMSUNG-kupont. Ha az ügyfél a Samsung Experience Store-ban vásárol bármilyen terméket a kuponbeváltás
ideje alatt, akkor a SAMSUNG-kupon átadásával a vásárlás végösszegéből 10%, maximum 40.000 Ft
kedvezményt kap.
Egy ügyfél csak 1 SAMSUNG-kuponra jogosult függetlenül a megnyitott számlák számától illetve amennyiben a
megnyitott bankszámlának több tulajdonosa van, akkor is csak 1 SAMSUNG-kupon kerül átadásra.
A SAMSUNG-kupon csak akkor kerül személyes átadásra az ügyfélnek, ha a szerződéskötés a Bank Központi
Fiókjában, vagy WestEnd Ügyfélközpontjában történik, egyéb esetben a Bank a Főszámlatulajdonos ügyfél
levelezési címére postázza a kupont.
2.

GRÁNIT-kupon

Azon ügyfelek, akik a kedvezmény ideje alatt valamelyik Samsung Experience Store-ban vásárolnak, a vásárláskor
jogosultak egy GRÁNIT-kuponra. Ha az ügyfél a Bankkal lakossági bankszámla nyitás céljából Pénzforgalmi
Keretszerződést köt a kuponbeváltás ideje alatt, a szerződéskötéskor a GRÁNIT-kupon átadásával az alábbi
kedvezményekben részesül:
 Bajnok, Ász, Sztár vagy Digitális számlanyitás esetén, a nem dombornyomott főkártyának
(elsőként rendelt kártyának) a Kibocsájtási díja visszatérítésre kerül,
 Bajnok Plusz számlák esetén, a dombornyomott főkártyának (elsőként rendelt kártyának) - ide
nem értve a GRÁNIT Platinum bankkártyát - a Kibocsájtási díja visszatérítésre kerül,
 2% kamatkedvezmény a folyószámlahitel sztenderd kamatából (THM kedvezménnyel: 18,36%
egyébként: 25,52%), ha a kupon felhasználásával nyitott számlájukhoz a kupon beváltásának ideje alatt
igényelnek folyószámlahitelt. A kamatkedvezmény a folyószámlahitelre vonatkozó egyéb kedvezménnyel
összevonható.*
A kedvezményt csak azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik a kupon beváltásakor vagy azt megelőzően nem
rendelkeznek illetve nem rendelkeztek (Tulajdonosként vagy Társtulajdonosként) a GRÁNIT Banknál lakossági
bankszámlával.
A KEDVEZMÉNY IDEJE
2016.12.05–től 2016.12.31-ig
A KUPON BEVÁLTÁSI IDEJE
A kedvezmény kezdetétől a kedvezmény lezárultát követő hónap 20. naptári napjáig.

A kuponok szigorú sorszámozásúak és felhasználását a Bank nyilvántartja.
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*Reprezentatív példák GRÁNIT Folyószámlahitelnél:






2% kamatkedvezménynél, akciós kezelési költséggel és keretbeállítási jutalékkal: Folyószámlahitel összege:
375 000 Ft, a hitelkamat mértéke: évi 16,90%, a hitelkamat típusa: az 1 éves futamidő alatt fix, a
futamidő: 1 év. Kezelési költség: 0,00%, hitelkeret beállítási jutalék: 0,00%, rendelkezésre tartási jutalék:
0,00%, havi számlavezetési díj (Sztár számlacsomag esetén): 0Ft/hó, bankkártya éves díja (MOST
bankkártya esetén): 0Ft, THM: 18,36%. A hitel teljes díja: 35 366 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes
összeg és törlesztőrészletek összege: 410 366 Ft.
2% kamatkedvezmény nélkül, akciós kezelési költséggel és keretbeállítási jutalékkal: Folyószámlahitel
összege: 375 000 Ft, a hitelkamat mértéke: évi 16,90%, a hitelkamat típusa: az 1 éves futamidő alatt fix, a
futamidő: 1 év. Kezelési költség: 0,00%, hitelkeret beállítási jutalék: 0,00%, rendelkezésre tartási jutalék:
0,00%, havi számlavezetési díj (Sztár számlacsomag esetén): 0Ft/hó, bankkártya éves díja (MOST
bankkártya esetén): 0Ft, THM: 20,72%. A hitel teljes díja: 39 666 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes
összeg és törlesztőrészletek összege: 414 666 Ft.
2% kamatkedvezmény és egyéb akció nélkül: Folyószámlahitel összege: 375 000 Ft, a hitelkamat mértéke:
évi 18,90%, a hitelkamat típusa: az 1 éves futamidő alatt fix, a futamidő: 1 év. Kezelési költség: 2,00%,
hitelkeret beállítási jutalék: 1,00%, rendelkezésre tartási jutalék: 0,00%, havi számlavezetési díj (Sztár
számlacsomag esetén): 0Ft/hó, bankkártya éves díja (MOST bankkártya esetén): 0Ft, THM: 25,52%. A
hitel teljes díja: 47 741 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és törlesztőrészletek összege: 422
741 Ft.

A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM számítás annuitásos
törlesztést feltételezve került meghatározásra, de a folyószámlahitel tényleges visszafizetése nem annuitásos
törlesztéssel történik, hanem a kapcsolódó bankszámlán történő jóváírásokból automatikusan. A THM mutató
mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Érvényes: 2016. december 5-től
Budapest, 2016.12.02.

www.granitbank.hu
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III. I. em.
Tel.: +06 40 100 777

2

