Tájékoztató a GRÁNIT Bank Zrt. címletváltási, sérült, illetve kivont
bankjegyek, valamint érmék elfogadási szolgáltatásairól és annak díjairól
A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a forgalomképes, valamint a törvényes
fizetőeszköznek minősülő, továbbá forgalomképtelen forint bankjegyeket és forint érméket
számlára történő befizetés és címletváltás keretében elfogadja, illetve átváltja más címletű,
forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére, ha azok valódisága és névértéke az
átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható.
Sérült forintbankjegyek és érmék elfogadásának feltételei:
A sérült (szakadt, illetve hiányos) forintbankjegy elfogadásának és átváltásának feltétele,
hogy a forintbankjegy legalább felénél nagyobb része átadásra kerüljön.
Ha több, akár összeragasztott darabból áll egy adott sérült forintbankjegy, a Bank csak abban
az esetben fogadja el azt, ha az egyes részek az átvételkor egyértelműen megállapíthatóan
azonos bankjegyhez tartoznak, és ez esetben is az egyes részek együttesen a forintbankjegy
felénél nagyobb részét teszik ki.
Amennyiben a forint fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható
meg (például nehezen felismerhető a forintbankjegy, átlyukasztott, stb.), a Bank átadásátvételi jegyzőkönyv felvétele mellett utólagos elszámolásra veszi azt át.
Azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes
bankjegy felületének 50%-át, a Bank térítésmentesen, átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében
veszi át ügyfeleitől.
Kivont forint fizetőeszközök elfogadásának feltételei:
A Bank a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által bevont, törvényes
fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket és forintérméket az MNB által
meghatározott átváltási határnapig számlára történő befizetés és címletváltás keretében is
elfogadja, korlátozások és feltételek nélkül, díjmentesen.
Tájékoztató a 2015 előtt kibocsátott („régi”) 20.000 forintos bankjegyekről:
A 2015 előtt kibocsátott 20.000 forintos bankjegyek bevonásának határnapja 2017.
december 31.
Az ügyfelek a bevonási határidőig a régi bankjegyeiket fizetési műveleteik során (vásárlások,
pénztári- és ATM befizetések) korlátozás nélkül felhasználhatják.
A bevonási határidő után a hitelintézetek és a Posta 3 évig biztosítják az ezen bankjegyek
díjmentes cseréjét.
A párhuzamos forgalmazás ideje alatt (2017. december 31-ig) a Bank számlavezetett ügyfelei
részére – mennyiben azt igénylik - díjmentesen biztosítja a régi 20.000 forintos bankjegyek
új 20.000 forintos bankjegyekre történő cseréjét, a következő feltételekkel:

 2.000.000 Ft feletti átváltást az átváltást napját megelőző banki munkanapon 14:00 óráig
kérjük bejelenteni.
 Amennyiben az átváltást a fiók adott napon nem tudja teljesíteni, a Bank a következő
banki munkanapra biztosítja az átváltást.
Tájékoztató a „régi” 10.000, 5.000 és 2.000 forintos bankjegyekről:
A 2014. szeptembere előtt kibocsátott 10.000 forintos bankjegy a készpénzforgalomban
továbbra is használható, bevonásáról az MNB később ad tájékoztatást.
Az MNB 2017. márciusától megújított 2.000 és 5.000 forintos bankjegyeket bocsátott ki. A
2016 előtt kibocsátott, „régi” megújított 2.000 és 5.000 forintos bankjegyek 2017. július 31ig használhatóak a készpénzes fizetések során
A bevonási határidő után a hitelintézetek és a Posta 3 évig biztosítják az ezen bankjegyek
díjmentes cseréjét is.
Az MNB Tájékoztatója a „Bevont, de még átváltható fizetőeszközökről” itt érhető el:
https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/penztari-szolgaltatasok-lakossag-reszere/bevontde-meg-atvalthato-fizetoeszkozok
Sérült és kivont valuta bankjegyek elfogadásának feltételei:
Sérült valuta bankjegyként nem vehető át az a bankjegy, amelynek egybefüggő része a
bankjegy teljes méretének 51%-a alatt van, és az a szennyezett bankjegyek sem, amelynek
címlete és valódisága a szennyezettsége miatt nem állapítható meg.
A kivont valuta bankjegyek átvételéről az adott bankjegy kivonási feltételeinek
figyelembevételével egyedileg dönt a Bank.
Címletváltás:
A Bank a forgalomképes, valamint a fenti feltételeknek megfelelő törvényes
fizetőeszközöknek minősülő forgalomképtelen, illetve forgalomból kivont bankjegyeket és
érméket címletváltási műveletben elfogadja.
A címletenként 50 darabot nem meghaladó bankjegy- és érmeváltás szolgáltatást a Bank
kizárólag számlavezetett ügyfelei számára biztosítja. A címletenként 50 darabot meghaladó
bankjegy- és érmeváltás szolgáltatásért a Bank a címletváltási műveletekért a lakossági
bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Hirdetmény „Pénztári tranzakciók”
fejezetében meghirdetett díjat számolja fel.

A fenti Hirdetmény itt érhető el:
https://granitbank.hu/upload/hirdetmenyek/HIRDETMENY_a_Lakossagi_Bankszamlakrol_es
_Kapcsolodo_Szolgaltatasokrol_20170420_tol.pdf
A Bank a címletváltást a pénztárral rendelkező fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön
fasor 8.), teljes nyitva tartási időben biztosítja.
Az MNB Tájékoztatója a „Forintbankjegyek és érmék címletváltásának feltételei a
hitelintézeteknél és a postánál” itt érhető el:
https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/bankjegyeink/forintbankjegyek-es-ermekcimletvaltasanak-feltetelei-a-hitelintezeteknel-es-a-postanal
A Bank a fenti készpénzt érintő műveleteket a hatályos vonatkozó jogszabályok
(11/2011.(IX.6) és 12/2011.(IX.6) MNB rendelet, illetve az MNB-ről szóló 2011. évi CCVIII.
törvény alapján végzi.

