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HIRDETMÉNY 

GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról és GRÁNIT Tartós lekötött betétekről 

 

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

(továbbiakban: SZJA törvény) tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések 

szerint vezetett bankszámla.  

Devizanem: Forint 

Minimum nyitó összeg: 25 000 Forint 

 

Befizetés:  

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlára a számlanyitás évében (felhalmozási év) tetszőleges 

alkalommal és tetszőleges összeggel történhet befizetés / átutalás / átvezetés. A számlanyitás évét 

követő naptári években további befizetésekkel / átutalásokkal / átvezetésekkel a megtakarítás összege 

nem növelhető. 

 

Adó mértéke:  

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlán jóváírt kamatokból a Bank kamatadót nem von le, de az 

adómentesség csak abban az esetben érvényes, ha az Ügyfél a számlát annak lejáratáig nem szünteti 
meg.  

Az adó mértéke a hatályos SZJA törvény 67/B §. (5) bekezdése alapján:  

 0% a számlanyitás naptári évét követő ötödik év december 31-én 

 10% a számlanyitás naptári évét követő harmadik év december 31-én történő Szerződés 

megszűnés vagy a Számláról történő részkivétel esetén, valamint negyedik és ötödik naptári 

évben megvalósult Szerződés megszüntetés esetén 

 16% a számlanyitás naptári évében és az azt követő három éves időszak alatti Szerződés 

megszüntetés esetén 

 

GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla díjai és jutalékai: 

 

1. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak: 

Számlanyitási díj: 0 Ft 

Számlavezetési díj: 0 Ft 

Számlamegszüntetés díja: a számlanyitás évét követő harmadik naptári év 

végén és azt követően: díjmentes 

számlanyitás évében és az azt követő három 

naptári éven belül: 5 000 Ft 

 

2. Pénzforgalmi szolgáltatások 

Bejövő belföldi forint és deviza jóváírás díja  0 Ft 

Saját számlák közötti átvezetés díja 0 Ft 

 

3. Kamatok 

Látra szóló kamat  0,10% 

Látra szóló EBKM 0,10% 

Kamatjóváírás gyakorisága negyedévente a Tartós Megtakarítási Számlán 

Kamatozás típusa változó 

Kamatszámítás napi 
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4. Egyéb díjak, költségek: 

A díjtételek megegyeznek a mindenkor aktuális lakossági forint bankszámla, bankkártya és 

folyószámlahitelekről szóló Hirdetmény Egyéb díjak, és költségek fejezetnél szereplő díjakkal. 

 

5. Számla jellemzői: 

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla nyitásának feltétele, hogy az Ügyfél a Banknál rendelkezzen 

lakossági forint bankszámlával. A Tartós Megtakarítási Számláról felvenni kívánt összeg a 

bankszámlára történő átvezetéssel kerül kifizetésre, valamint a Tartós Megtakarítási Számla alapján 

terhelt díjak és költségek is a lakossági bankszámlán kerülnek terhelésre. 

A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla esetében bankkártya, hitelkeret, NetBank szolgáltatás, SMS 

szolgáltatás nem kapcsolódhat a számlához, valamint a számláról forint és deviza átutalások, 

felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás teljesítése valamint pénztári kifizetés nem 

végezhető.  

 

6. GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról leköthető betéttípusok: 

Betétlekötési megbízás bankfiókban személyesen, illetve telefonos ügyfélszolgálaton (+36 1 235 

5980/5981/5982), valamint a Tartós Megtakarítási Számlához kapcsolódó lakossági forint 

folyószámlához igénybevett elektronikus banki szolgáltatás (NetBank) keretében szabad formátumú 

levél formájában adható meg. 

GRÁNIT Tartós Megtakarítási számláról leköthető, valamennyi 6.2. pontban felsorolt lakossági forint 

lekötött betét, valamint az 6.1. pont szerinti GRÁNIT Tartós lekötött betétek. 

 

6.1. GRÁNIT Tartós lekötött betétek 

GRÁNIT Tartós lekötött betétek kizárólag GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról köthetők le. 

Lekötési idő Éves kamat EBKM 

3 év MNB jegybanki alapkamat + 1% (jelenleg: 5,75%) 5,45% 

5 év MNB jegybanki alapkamat + 2% (jelenleg: 6,75%) 5,99% 

 

Devizaneme: Forint 

 

Éves kamat a betét lejárat előtti feltörése esetén: éven túl feltört betét esetén a betét 

feltöréskor érvényes MNB jegybanki alapkamat – 2%, de minimum 1%, és maximum 4%. Éven belül 

feltört betét esetén az éves kamat: 0%. 

A kamat kifizetése a betét lejáratakor a GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számlára történik.  

Minimális lekötési összeg: 100 000 forint. 

 

6.2. GRÁNIT Egyszerű lekötött betétek forint alapon, GRÁNIT Szimpla lekötött betétek, 

GRÁNIT Rugalmas betét, GRÁNIT Felemelő betétek, GRÁNIT Prémium betét 

A betétekre vonatkozó kamatokat és egyéb feltételeket a mindenkor hatályos lakossági 

betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló HIRDETMÉNY tartalmazza.  

 

 

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A változások oka az MNB alapkamat 

változása. 

 

Érvényes: 2013.04.24-től 

 

Budapest, 2013.04.24. 


