HIRDETMÉNY
a rendszeres jóváírások fedezete mellett nyújtott
GRÁNIT lakossági folyószámlahitelről

Gránit folyószámlahitel* - rendszeres jóváírások fedezete mellett
Hitelkamat/Kamat

18,90%

(1)

Kezelési költség

Akcióban: 0,00% (2), (3), egyébként: 2,00%

Hitelkeret beállítási jutalék

Akcióban: 0,00%

Rendelkezésre tartási jutalék
THM (4)
Késedelmi kamat a 2015.02.01-től
szerződött folyószámlahiteleknél
Késedelmi kamat a 2015.02.01. előtt
szerződött folyószámlahiteleknél
Fizetési felszólítás díja

(5)

(2), (3)

, egyébként: 1,00%

0,00%
Akcióban: 20,94%, egyébként: 25,52%
Ügyleti kamat*1,5+3%., de legfeljebb a terméktípusra vonatkozó THM max
Ügyleti kamat*1,5+3%., de legfeljebb az Ügyleti kamat+6,00%. és a THM max közül a kevesebb
3000 Ft / alkalom / levél
(6)

THMmax

MNB alapkamat + 39%.
amely a 2021.12.31.-én érvényes MNB alapkamat szerint: 41,4%

Az igényelhető hitelkeret összege minimum 50 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft. Amennyiben egy Ügyfél a Banknál egyszerre több forint folyószámlával is rendelkezik, úgy az egyes
folyószámlákhoz tartozó hitelkeretek együttes összege nem lehet nagyobb, mint 1 000 000 Ft.

(1) A mindenkor hitelkamatból - ide nem értve az akciós jelleggel meghirdetett hitelkamatot - 2,00%-os kedvezményt kapnak azon ügyfelek, akik
az alább feltüntetett szervezetek valamelyikének igazolt munkavállalója és/vagy ügyfele:
• Gáz Tranzit Zrt.
• CIG Pannónia Életbiztosító
• CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító
• Pannónia Nyugdíjpénztár
• Pannónia Önsegélyező Pénztár
• Pannónia Pénztárszolgáltató
• Pannónia CIG Alapkezelő
• Medicina Egészségpénztár
BKV Zrt igazolt munkavállalója
Magyar Kajak Kenu Szövetség válogatott kerettagja, tisztségviselője, vezetősége és a kajak-kenu sportág összes versenyzési engedéllyel rendelkező
sportolója
Provident Pénzügyi Zrt. igazolt munkavállalója
Szerencsejáték Zrt. igazolt munkavállalója
Quantis Csoport igazolt munkavállalója vagy szerződéses kapcsolatban álló értékesítő partnere
GRÁNIT Aranykor Prémium vagy GRÁNIT Aranykor számlacsomaggal rendelkeznek
GRÁNIT BKV Dolgozói számlacsomaggal rendelkeznek
a Millenniumi III. Irodaház (1095 Budapest Lechner Ödön fasor 8. alatt) dolgozói illetve a Millenniumi III. Irodaházban lévő cégek alkalmazottai (Millenium
Kedvezmény). A kedvezményekből a GRÁNIT Bank munkavállalói is részesülnének, amennyiben a teljes munkabérük GRÁNIT Bankszámlára érkezik.
A kedvezmény 2022.03.31-ig igényelt vagy meghosszabbított folyószámlahitel esetén érvényes az 1 éves futamidőre vonatkozóan és más hitelkamat
kedvezménnyel nem vonható össze. Így a THM: 18,36% lesz.
A mindenkor hitelkamatból - ide nem értve az akciós jelleggel meghirdetett hitelkamatot - 3,00%-os kedvezményt kapnak a GRÁNIT Hős számlacsomaggal
rendelkező ügyfelek. Így az Akciós THM: 17,19%

A mindenkor hitelkamatból - ide nem értve az akciós jelleggel meghirdetett hitelkamatot - 3,00%-os kedvezményt kapnak a Tagság fennállása alatt a
Kiemelt GRÁNIT Klub tagok, amely más hitelkamat kedvezménnyel nem vonható össze.
(2)

COOP Dolgozói illetve COOP Dolgozói Prémium bankszámlacsomagokhoz igényelt folyószámlahitelek esetén a Bank Kezelési költséget és Hitelkeret
beállítási jutalékot nem számít fel. A kedvezményes ajánlat a 2022.03.31-ig igényelt vagy meghosszabbított folyószámla hitelek esetén érvényes, az 1 éves
futamidőre vonatkozóan.
(3)

Az Akció azon ügyfelekre vonatkoznak, akik 2022.03.31-ig hiánytalanul benyújtották új folyószámlahitel igénylésüket, vagy meglévő keretüket
meghosszabbították és 2022.03.31-ig beállításra is került a jóváhagyott hitelkeret.
(4)

A fenti értékek a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint 375
000 Ft-os hitelkeret és 0 Ft/hó számlavezetési díj és 0 Ft éves kártyadíj (GRÁNIT Most bankkártya) figyelembevételével történt, azt feltételezve, hogy az
adós bankkártyás vásárlással teljes egészében kihasználja a keretet a rendelkezésre bocsátáskor, majd a tőkét 12 hónap alatt egyenletes (annuitásos)
törlesztéssel, havonta fizeti vissza. A folyószámlahitel törlesztése az előbbiektől eltérően, nem annuitással történik, hanem automatikusan a kapcsolódó
bankszámlán történő jóváírásokból.
A teljes hiteldíj mutató
- meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat,
- értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát
A teljes hiteldíj mutató képlete

Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig
fizetendő költségekkel,
Dl: az 1 sorszámú törlesztõrészlet vagy díjfizetés összege,
m: a hitelfolyósítások száma,
m’: az utolsó törlesztõrészlet vagy díjfizetés sorszáma,
tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és
töredékévekben kifejezve, ezért t 1= 0,
sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam
években és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke.

(5)

Fizetési felszólítás díja (kiküldött levelenként) abban az esetben kerül felszámításra, ha az ügyfél a rendszeres jóváírást két egymást követő hónapban
történő nem szerződésszerűen teljesíti és ebből adódóan a Bank írásban felszólítja az ügyfelet a rendszeres jóváírás ismételt szerződésszerű teljesítésére.
(6)

Az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat.

A Hirdetményben történt változások piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: akció meghosszabbítása
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