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HIRDETMÉNY 

az Ingyenes Próbaidőszakról 

1. HELLÓ GRÁNIT CSOMAGHOZ KAPCSOLÓDÓ INGYENES PRÓBAIDŐSZAK 
 

Azon ügyfeleknek, akik VideóBankon keresztül Helló GRÁNIT csomagot igényelnek és 2017.11.15. és 

2019.04.08. között aláírják a Pénzforgalmi Keretszerződést, a szerződéskötés hónapjában és az azt 
követő 3 teljes naptári hónapban (kipróbálási céllal) az alábbi szolgáltatásokat ingyen biztosítja a 

Bank: 

 1 db GRÁNIT Most bankkártya (főkártyának) 

 havonta az első vagy az első két forint készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből együttesen legfeljebb 

150.000 Ft/hó* összegig (függetlenül attól, hogy tett-e a számlatulajdonos nyilatkozatot a 2009. évi 

LXXXV. törvény 36/A §-a alapján) 

 állandó vagy eseti, bankon belüli vagy belföldi forint átutalások együttesen legfeljebb 150.000 Ft/hó* 

összegig (függetlenül attól, hogy NetBankon, eBank, TeleBankon, VideóBankon vagy papíron kerül 

megadásra) 

 valamennyi teljesült csoportos beszedés összeghatártól és darabszámtól függetlenül 

 a bankszámla havi számlavezetése 

 NetBank, TeleBank, Videóbank és az eBank szolgáltatás (regisztrációs- és havidíj mentesen) 

 SMS szolgáltatás (havi- és darabdíj mentesen) 

 számlakivonat NetBankon 

A Helló GRÁNIT csomag kizárólag GRÁNIT VideóBankon keresztül nyitható, a GRÁNIT VideóBankban 

a „Számlát Nyitok” gomb megnyomásával hétköznap 8:00-21:00, szombaton 10:00-18:00 között. 

Az Ingyenes Próbaidőszak a fenti szolgáltatásokra havonta beterhelt banki költségek, díjak 

következő hónapban történő visszatérítésével teljesül, feltéve, hogy az adott díj korábban bármely 

más okból nem került visszatérítésre! Amennyiben az „Ingyenes Próbaidőszak” keretében egy díj 

visszatérítésre került, az egyéb akcióban nem kerül újból visszatérítése.  

A Helló GRÁNIT csomaghoz kapcsolódó díjak, költségek a mindenkor hatályos Lakossági Bankszámlákról és 

Kapcsolódó Szolgáltatásokról szóló Hirdetményben és a Lakossági Platinum Bankkártyáról és Kapcsolódó 

Szolgáltatásokról szóló Hirdetményben kerültek feltüntetésre. 

 
*Amennyiben egy adott tranzakcióval átlépésre kerül a 150.000 Ft-os limit, akkor ezen tranzakció teljes összegére és az ezt követő további 
tranzakciókra a mindenkor hatályos Lakossági Bankszámlákról és Kapcsolódó Szolgáltatásokról szóló Hirdetményben és a Lakossági Platinum 
Bankkártyáról és Kapcsolódó Szolgáltatásokról szóló Hirdetményben meghatározott díj kerül felszámításra, az alkalmazott fix összegű illetve 
minimum díj arányosítása nélkül. 

 
 

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: akció meghosszabbítása 
 

Hatályos: 2019.03.05-től 
Közzététel dátuma: 2019.03.04. 

http://www.granitbank.hu/

