
 1. HIRDETMÉNY

 a lakossági  World Elite Metal bankkártyákról és a kapcsolódó 

szolgáltatásokról

Bankkártya kondíciók (Fő- és Társkártya esetén is) GRÁNIT - World Elite Metal bankkártya 
(1)

Bankkártya díjak

Kártyakibocsátási díj 
Akcióban 89 880 Ft 2022.12.23.-2023.03.31. között

Akció nélkül 99 900 Ft

Kártya éves díja az 1. évben 0 Ft

Kártya éves díja az 2. évtől 99 900 Ft

GRÁNIT Digital Kártyaszolgáltatás 
(2) Akcióban 2022.12.23.-2023.03.31. között: 0 Ft

Akció nélkül: 990 Ft

Bankkártya műveletek

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

Díjmentes készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből 
(3) első 2 db / hó 

(4)

Akcióban: első 4 db / hó 
(4), (5)

További készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből 200 Ft + 0,75%

Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből 
(6) 200 Ft + 0,75%

Akcióban: első 2 db / hó díjmentes
 (5)

Készpénzfelvétel más bank fiókjában vagy postahivatalban Magyarországon 500 Ft + 1,10%

Készpénzfelvétel külföldön, bankfiókban 500 Ft + 1,10%

Egyenleg lekérdezés 100 Ft

PIN kód módosítás ATM-en keresztül 300 Ft

Sürgősségi szolgáltatások

Bankkártya / PIN boríték fióki átvétel 0 Ft / db

Bankkártya futárral történő kézbesítése belföldön 0 Ft / db

Átvétel: Központi Ügyfélszolgálaton vagy Westend Ügyfélközpontban 6 000 Ft / db

Átvétel: Budapesten házhozszállítással 20 000 Ft / db

Átvétel: vidéken házhozszállítással 47 000 Ft / db

Átvétel: Központi Ügyfélszolgálaton vagy Westend Ügyfélközpontban ideiglenes Instant kártyával: 3 500 Ft / db ;  szerződés szerinti kártyatípussal: 6 000 Ft / db

Átvétel: Budapesten házhozszállítással ideiglenes Instant kártyával: 8 000 Ft / db ;  szerződés szerinti kártyatípussal: 20 000 Ft / db

Átvétel: vidéken házhozszállítással ideiglenes Instant kártyával: 38 000 Ft / db ;  szerződés szerinti kártyatípussal: 47 000 Ft / db

Átvétel: Központi Ügyfélszolgálaton vagy Westend Ügyfélközpontban 3 000 Ft / db

Átvétel: Budapesten házhozszállítással 20 000 Ft / db

Átvétel: vidéken házhozszállítással 47 000 Ft / db

Sürgősségi bankkártya pótlás 72 órán belül, külföldön
60 000 Ft / db

(kizárólag a szerződés szerinti kártyatípussal)

Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállási díj 20 000 Ft / alkalom

Egyéb bankkártyával kapcsolatos díjak, költségek és információk

Bankkártya pótlás 54 200 Ft

PIN kód pótlás 500 Ft

Kártya érvényességi ideje A kártya a rajta feltüntetett érvényességi időszak utolsó napjának 24. órájáig érvényes

Kártya letiltás díja 0 Ft

Limitmódosítási díj 
(9) 100 Ft

Limitmódosítási díj GRÁNIT eBank funkción keresztül 
(10) 0 Ft

Kártya ideiglenes lezárás díja GRÁNIT eBank applikáción keresztül 0 Ft

Kártya visszakativálás díja GRÁNIT eBank applikáción keresztül 0 Ft

Alapértelmezett bankkártyalimitek 
(11)

Napi ATM használati limit (standard beállítás) 
(12)

150 000 Ft; 3 db

Napi POS / ONLINE használati limit (standard beállítás) 
(13)

100 000 Ft; 20 db

Érintésmentes fizetési limit, belföldön 15 000 Ft / tranzakció

Online erős ügyfél-hitelesítési limit 
(14) 10 000 Ft / tranzakció

GRÁNIT eBank applikáción keresztül beállítható maximális napi ATM limit 
(15)

3 000 000 Ft

GRÁNIT eBank applikáción keresztül beállítható maximális napi POS / ONLINE limit 
(13), (15) 3 000 000 Ft

Kisösszegű, érintésmentes fizetésekre vonatkozó összesített limit
 (16)

45 000 Ft

Kisösszegű, online erős ügyfél-hitelesítési összesített limit 
(17)

35 000 Ft

Elektronikus banki szolgáltatások

Kártyahasználati SMS díj 
(18) 0 Ft / db

Egyéb szolgáltatás SMS díja A GRÁNIT World Elite Metal bankkártyához tartozó bankszámlacsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény szerint.

Kiegészítő szolgáltatások

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Mastercard Airport Lounge, a Bécs Nemzetközi 

Repülőtéren a Sky Lounge és a Vienna Lounge használata a GRÁNIT World Elite Metal bankkártyával
Díjmentes, korlátlan alkalommal a bankkártya birtokos + 1 fő felnőtt + bankkártyabirtokos kiskorú gyermekei részére

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálján lévő biztonsági gyorsítósáv (Fast Track 

Security Lane) szolgáltatás

A kártyabirtokos és 1 fő kísérő valamint a bankkártyabirtokos 18 éven aluli gyermekei részére létszámtól függetlenül ingyenesen. Részletes 

tájékoztatót az alábbi weboldalon találhat: https://granitbank.hu/lakossag/bankkartyak/metal/

Díjmentes Priority Pass szolgáltatások száma -

Priority Pass szolgáltatás díja a Priority Pass kártya használatával 24 EUR / belépés / fő

Prémium utasbiztosítás havi díja 
(19) 0 Ft

Online vásárlási biztosítás 
(20) 0 Ft

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és kedvezmények

Avis Autókölcsönző kiemelt klubtagság
Részletes tájékoztatót a programba való belépésről, a kedvezmények mértékéről és igénybevételének feltételeiről az alábbi weboldalon 

találhat: http://metal.granitbank.hu/

Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika szűrővizsgálati csomagokra nyújtott kedvezménye 
(21) 15%

Botaniq Turai Kastély kedvezménye szállodai szoba foglalásra, vendéglátási kedvezmény (Pálmaház, 

Botaniq bár, Clarisse, szobaszervíz), SPA szolgáltatások kedvezménye 
(22) 15%

Andrássy kúria & SPA kedvezménye szállodai szoba foglalásra, vendéglátási kedvezmény (Bobajka, lobby 

bár, welness bár, szobaszervíz), SPA szolgáltatások kedvezménye 
(22) 15%

Prémium előnyök a budapesti Aquaworldben
 (23)

A kártyabirtokos és 5 vendége díjmentesen veheti igénybe az Aquaworld Resort Budapestben kialakított gyorsítósávot, elkülönített öltözőt és 

Lounge-ot. Részletes tájékoztató az alábbi weboldalon található: https://www.mastercard.hu/hu-hu/te-es-a-mastercard/valassz-

bankkartyat/premium-mastercard-elonyok/aquaworld-resort-budapest.html

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

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.

GRÁNIT World Elite Metal 
(1)

 bankkártya egy prémium, érintésmentes bankkártya jelen Hirdetményben felsorolt exkluzív szolgáltatásokkal.

 Sürgősségi bankkártya igénylés 3 banki munkanapon belül, belföldön
 (7), (8)

Sürgősségi bankkártya pótlás 3 banki munkanapon belül, belföldön
 (7), (8)

Sürgősségi PIN kód pótlás 3 banki munkanapon belül, belföldön
 (7), (8)
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 1. HIRDETMÉNY

 a lakossági  World Elite Metal bankkártyákról és a kapcsolódó 

szolgáltatásokról

Bankkártya kondíciók (Fő- és Társkártya esetén is) GRÁNIT - World Elite Metal bankkártya 
(1)

Bankkártya tranzakció összegének a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán történő AUTHORIZÁCIÓJA (engedélyezése) esetén alkalmazott szabályok

Bankkártya tranzakció devizaneme Mastercard típusú HUF alapú bankkártyával

HUF Nincs konverzió

HUF-TÓL ELTÉRŐ DEVIZANEM

A bankkártya tranzakció devizában meghatározott összege az authorizációban alkalmazott értéknapon 
(24)

 érvényes, a Kártyatársaság által 

jegyzett eladási árfolyamon 
(25)

 kerül HUF-ra átváltásra, majd ezen HUF összeg kerül zárolásra a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán.
(27)  

(28)

Bankkártya tranzakció összegének a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán történő ELSZÁMOLÁSA (könyvelése) esetén alkalmazott szabályok

Bankkártya tranzakció devizaneme Mastercard típusú HUF alapú bankkártyával

HUF Nincs konverzió

EUR

A bankkártya tranzakció EUR-ban meghatározott összege az elszámolásra küldése napján 
(26)

 érvényes, a Bank által 15:00 óráig utolsóként 

jegyzett EUR eladási árfolyamán kerül HUF-ra átváltásra, majd ezen HUF összeg kerül terhelésre a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán. 
(27)  (28)

USD és EGYÉB DEVIZANEM

A bankkártya tranzakció fentiek szerint authorizált HUF összegét a Kártyatársaság az általa rögzített devizapárok kereszt középárfolyamain 

keresztül, a fentiek szerinti authorizáció napján érvényes 
(24)

 kereszt középárfolyamokon átváltja EUR-ra, és erről a Bankot elszámolásában 
(26) 

tájékoztatja, majd a Bank a tranzakció elszámolásra küldése napján
 (26)

 érvényes, a Bank által 15:00 óráig utolsóként jegyzett EUR eladási 

árfolyamán HUF-ra váltja az összeget és ez a HUF összeg kerül terhelésre a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán.
 (27)  (28)

Közzététel: 2023.01.20.

Hatályos: 2023.01.21-től

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: bankkártya tranzakciók authorizációja és elszámolása esetén alkalmazott szabályok.

(19)
 GRÁNIT World Elite Metal bankkártyához külföldi utasbiztosítás tartozik, melyet a Wáberer Hungária Biztosító Zrt. (1211 Budapest, Szállító utca 4.) szolgáltat.

Minden további díjat a GRÁNIT World Elite Metal bankkártyához tartozó bankszámlacsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza!

(22)
 Szállodai szoba foglalása minden árra és csomagra érvényes a kedvezmény. A kedvezmények nem átruházhatók, csak a kártyabirtokos részére foglalhatók a szolgáltatások. Éjszakánként maximum 1 szoba foglalható. Ajándékutalványok 

vásárlására nem vehető igénybe a kedvezmény. Az étterem és bár szolgáltatások maximum 4 fő részére vehetők igénybe alkalmanként. A szállodai szoba, éttermi a la carte és SPA szolgáltatások igénybevétele is előzetes foglaláshoz kötött.

(18) 
Kártyahasználatnak tekintendő a GRÁNIT World Elite Metal 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! 

(21)
 A Maternity Szülészeti- és Nőgyógyászati Magánklinika ALAP-, PRÉMIUM- és VIP vizsgálati csomagja a listaárakhoz képest 15%-os kedvezménnyel érhető el a GRÁNIT World Elite Metal bankkártyával történő fizetés esetén.

(15)
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.
(16)

Amennyiben az egymást követő PIN kód megadása nélkül történt érintésmentes fizetések összértéke meghaladja a 45 000 Ft-ot, akkor ezt követően az első kisösszegű (15 000 Ft alatti) PIN kód nélküli érintésmentes fizetésnél is meg kell adni a 

bankkártyához tartozó PIN kódot. A PIN kód megadását követően újra indul az összesítés számlálása.

(14)
 Az EU-n belüli online vásárlások esetén a bankkártyás fizetés jóváhagyásához erős ügyfél-hitelesítés szükséges. Aktív GRÁNIT eBank mobilbanki applikáció esetén a jóváhagyáshoz szükséges üzenet az applikációba érkezik. Az applikációban 

alapbeállítás szerint a jóváhagyás az alkalmazásban rögzített azonosítóval (mPIN/TouchID/FaceID) történik. Amennyiben nincs aktív GRÁNIT eBank applikáció, a fizetések jóváhagyása az online vásárlásokhoz rögzített jelszóval és SMS-ben érkező 

egyszer használatos kóddal történik.

(17)
 Amennyiben az egymást követő erős ügyfél-hitelesítés nélkül történt bankkártyával kezdeményezett online fizetések összértéke meghaladja a 35 000 Ft-ot, akkor ezt követően az első kisösszegű (10 000 Ft alatti) erős ügyfél-hitelesítés nélküli 

bankkártyával kezdeményezett online fizetésnél is szükséges az erős ügyfél-hitelesítés. Az erős ügyfél-hitelesítéssel jóváhagyott fizetést követően újra indul az összesítés számlálása.

(20) 
Az online vásárlási biztosítás regisztrációhoz kötött és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza a GRÁNIT World Elite Metal bankkártyával történt online vásárlások esetén: kiterjesztett garancia, legjobb ár garancia és termékbiztosítás lopás, 

rongálódás esetére

Részletes tájékoztató az alábbi weboldalon található: https://www.mastercard.hu/hu-hu/te-es-a-mastercard/valassz-bankkartyat/premium-mastercard-elonyok/online-vasarlasi-biztositas.html

(7)
 Kizárólag a Központi Ügyfélszolgálaton vagy a Westend Ügyfélközpontban történő személyes szerződéskötéskor, bankkártya / PIN kód pótlásakor elérhető szolgáltatás.

(10) 
A GRÁNIT eBank applikáción keresztül beállított napi limit a beállítás a GRÁNIT eBank applikáción keresztül történő visszaigazolásakor lép életbe.

(23)
 A prémium szolgáltatásokhoz való jogosultság ellenőrzése a fizikai bankkártya, vagy a digitális kártyát tároló okostelefon terminálhoz való érintése szükséges. Az Aquaworld területére történő belépéshez fürdő belépőjegy vagy bérlet vásárlása 

szükséges minden vendég számára. A prémium előnyök 2023.05.31-ig vehetők igénybe.

(13) 
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.

(1)
 GRÁNIT World Elite Metal bankkártya valamennyi még értékesített lakossági bankszámlacsomaghoz (a már nem értékesítettekhez nem) igényelhető fő-, vagy társkártyának. 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.

(9)
 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.

(12)
 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.

(5) 
Az akció azon készpénzfelvételekre vonatkozik, amelyek összegének terhelése 2022.12.23. és 2023.02.20. között történik meg.

(6)
 Az 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 beterheli 

és az ügyfél köteles megfizetni.

(4) 
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 erre 

alkalmas a használni kívánt belföldi ATM.

(2) 
GRÁNIT Digital Kártyaszolgáltatás: a szolgáltatás igénybevételekor a Bank a GRÁNIT eBank applikációban teszi elérhetővé a kártyagyártás elindítását követő munkanapon a GRÁNIT Platinum Mastercard bankkártya adatait, mely fizikai és online 

vásárlásra használható. Fizikai vásárlás előtt az Instant Bankkártya mobilfizetési megoldásban (Apple Pay/Google Pay) történő digitalizálása szükséges. GRÁNIT Pay-el történő fizetések esetén 15 ezer forint alatti összegű tranzakciókra használható. 

Az Instant Bankkártyához PIN kód nem tartozik és készpénzfelvételre nem használható. Az Instant Bankkártya a fizikai Bankkártya aktiválásával automatikusan megszűnik. A szolgáltatás igénylése kizárólag a Pénzforgalmi Keretszerződéssel 

egyidejűleg megkötésre kerülő Bankkártya Szerződés esetén, fizikai Bankkártya igénylésével együttesen lehetséges (fő- és társkártyára esetén is).
(3)

 Amennyiben a GRÁNIT World Elite Metal 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 World Elite Metal bankkártyávál 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.

(8)
 A bankkártya 3 banki munkanapon történő kézbesítéséhez, a sürgősségi bankkártya igénylési / pótlási igényt adott banki munkanapon 8:00 és 16:00 óra között kell benyújtani. Amennyiben a sürgősségi bankkártya igénylés / 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 aktiválásra nem kerül, de legfeljebb az ideiglenes Instant kártya kézhezvételét követő 60. napig. Házhozszállítással történő sürgősségi kártyaigénylés / pótlás esetén, futárszolgálattal történik a kézbesítés. A sürgősségi 

szolgáltatás díja a bankkártya kibocsátási, éves, vagy pótlási díján, PIN kód esetén a PIN kód pótlási díján felül kerül felszámításra.

(11) 
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. A limitbeállítások az adott nap 0-24 órája között érvényesek közép-európai 

(24)
 Kártyatársasági főszabály szerint ez az authorizációt megelőző értéknap, de ettől a Kártyatársaság saját belső szabályai alapján eltérhet.

(25)
 Az authorizáció során alkalmazott kártyatársasági árfolyamok megtekinthetők a következő linken: https://www.mastercard.hu/hu-hu/te-es-a-mastercard/segitseg/valutavalto-kalkulator.html

(26)
 A Kártyatársaság által összegyűjtött tranzakció elszámoló fájl Bankhoz küldésének napja, amely korábbi, mint a bankkártya fedezetéül szolgáló számlán történő könyvelés napja.

(27)
 Hétvégén vagy bankszünnapon elszámolásra küldése esetén, a Bank által addig utolsóként jegyzett EUR eladási árfolyam kerül felhasználásra.

(28)
 A Bank által jegyzett árfolyamok megtekinthetők a következő linken: https://granitbank.hu/arfolyamok

A Bank nem számít fel további díjat a konverzió során.

www.granitbank.hu 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. III. em. Tel.: +06 1 5100 527 2 / 2


