SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL
HIRDETMÉNY
Gránit Vállalkozói Alapszámla 2 és Vállalkozói Alapszámla 2+ csomagok,
valamint egyedi árazású folyószámlák esetén
2013.05.27. előtt értékesített bankkártyákra érvényes 2016.09.15-től
I. Bankkártya kondíciók
1. Bankkártya hitelkerettől függő éves díja az első kártya esetén
500.000 Ft-os hitelkeret esetén
1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén
3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén
5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén
7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén
11-15 millió Ft-os hitelkeret esetén
16-20 millió Ft-os hitelkeret esetén
21-25 millió Ft-os hitelkeret esetén
Társkártya díja
Utasbiztosítás
Az elszámolás gyakorisága
2. Bankkártya műveletek
Vásárlás bankkártyával
Készpénzfelvétel belföldön saját és idegen ATM-ből
Készpénzfelvétel külföldön ATM-ből
Bankpénztári POS készpénzfelvétel belföldön saját bankfiókban
Bankpénztári POS készpénzfelvétel egyéb belföldi bankban
Készpénzfelvétel belföldön postahivatalban
Bankpénztári POS készpénzfelvétel külföldön
Egyenleg lekérdezés saját és takarékszövetkezeti ATM-ekből
(a mindenkori pontos lista elérhető a Gránit Bank honlapján)

Egyenleg lekérdezés POS-en saját és integrációs hitelintézetben
A díjtételek vetítési alapja / az elszámolás gyakorisága
3. Egyéb bankkártyával kapcsolatos díjak
Bankkártya pótlása (letiltást követően vagy sérülés esetén)
PIN kód pótlás
Kártya érvényességi ideje
Kártya letiltás díja
Kártya ideiglenes lezárás díja GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock
Kártya visszaaktiválás díja GRÁNIT eBnk/ GRÁNIT Lock
4. Alapértelmezett bankkártya limitek
Napi ATM használati limit
Napi ATM használati limit
Napi POS használati limit
Napi POS használati limit
GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított
maximális napi ATM limit
GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított
maximális napi POS/ on-line limit*
Limitmódosítási díj
Limitmódosítási díj GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson
kersztül**
Digitalizált bankkártya havi díj GRÁNIT eBank/GRÁNIT Pay funkción
keresztül ****
5. Egyéb díjak
Tranzakciós illeték***

15 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
70 000 Ft
90 000 Ft
120 000 Ft
140 000 Ft
160 000 Ft
4 000 Ft
0 Ft
évente a keret beállításakor/ meghosszabbításakor

forgalmi jutalék mentes
250 Ft + 0,3%
4 EUR + 1%
100 Ft + 0,3%
350 Ft + 0,3%
350 Ft + 0,3%
5 EUR + 1%
100 Ft
100 Ft
tranzakciós tétel / tranzakciónként

2 500 Ft / alkalom
1 000 F t / alkalom
1 év
10 000 Ft / alkalom
0 Ft
0 Ft

500 000 Ft
5 db
1 000 000 Ft
10 db
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 Ft/alkalom
0 Ft
Akcióban 0 Ft/hó ***** egyébként 200 Ft/hó
mindenkori hatályos jogszabály szerint

II. Számlavezetési kondíciók
(A Széchenyi Kártya hitel igénybe vételére szolgáló bankszámla kondíciói)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alapszolgáltatások
Kiegészítő szolgáltatások
Elektronikus banki szolgáltatások
Látraszóló egyenlegre fizetett kamatok
Forint műveletek
Deviza műveletek
Pénztári tranzakciók
Egyéb díjak, költségek

A mindenkor érvényes Gránit Vállalkozói Alapszámla 2 és Gránit
Vállalkozói Alapszámla 2+ kondíciói szerint

SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL
HIRDETMÉNY
Gránit Vállalkozói Alapszámla 2 és Vállalkozói Alapszámla 2+ csomagok,
valamint egyedi árazású folyószámlák esetén
2013.05.27. előtt értékesített bankkártyákra érvényes 2016.09.15-től
III. Folyószámla hitelre vonatkozó kondíciók
1. Kamatok
Alapkamat
(alapkamat értéke az előző negyedév végét megelőző 2. munkanapon közzétett 1
havi BUBOR)

Kamatfelár
Folyószámla hitelkamat állami támogatás nélkül

1 havi BUBOR
0,80%

(fizetendő 10 millió Ft feletti hitelösszeg esetén és/vagy
az állami támogatásra való jogosultság elvesztésének napjától)

1 havi BUBOR+4%+0,8% p.a.

Folyószámla hitelkamat állami támogatással

1 havi BUBOR+3%+0,8% p.a.

Az elszámolás gyakorisága
Késedelmi kamat
(késedelmes teljesítés esetén az ügyfél az állami támogatásra való jogosultságát
elveszti)

Késedelmi kamat vetítési alapja
Az elszámolás gyakorisága
2. Folyószámla hitellel kapcsolatos költségek
Kezelési költség
Az elszámolás gyakorisága
Vetítési alapja

negyedévente
folyószámla hitelkamat állami támogatás nélkül + 6%
az esedékes, meg nem fizetett tőke-, kamat-, jutalék, díj- és
költségtartozás összege
havonta

0 Ft
hitelkamat elszámolásával megegyezően
a hitelösszeg fehasznált része

3. Folyószámla hitellel kapcsolatos költségek
Szerződéskötési díj ütemezett keretcsökkentés esetén

egyszeri 3%

Különdíj

egyszeri 1%

(felszámítása a szerződésben előírt kötelező számlaforgalom nemteljesítése esetén)

Vetítési alapja
4. Kezesség díja
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalás éves díja
állami támogatással
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalás éves díja
állami támogatás nélkül
(amennyiben a kapcsolódó állami támogatásra való jogosultságát az ügyfél elveszti,
annak összegét köteles a Banknak megfizetni)

Az elszámolás gyakorisága
Vetítési alapja

a vállalt és teljesített számlaforgalom közötti különbözet

0,95%
1,70%
évente
a hitelkeret garantált része

* On-line limit: a bankkártya fizikai jelenléte nélkül kezdeményezett tranzakciókra értendő (pl. internetes vásárlások, online előfizetési terhelések), amelyek részét képezik a
POS limitek, így nem haladhatják meg a POS limitnek, így nem haladhatják meg a POS limit összegét.
** A GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított napi limit a beállítás a GRÁNIT eBank applikáción keresztül történő visszaigazolásakor lép életbe.
*** 2013. január 1-től kerül alkalmazásra, mértéke megegyezik az ügyfél tranzakciói után a tranzakciós illetékre vonatkozó mindenkor érvényes jogszabály szerint a Bank
által fizetendő illeték mértékével, az illeték mértékét, illetve az illeték alapjául szolgáló tranzakciók felsorolását a "Hirdetmény a tranzakciós díj alkalmazásáról " c. Általános
Hirdetmény tartalmazza
****A teljes havi díj kerül felszámításra a bankszámlán, ha a bankszámlához tartozó bankkártyák közül bármelyik digitalizált státuszú volt bármikor az adott naptári hónapon
belül. Amennyiben a számlához az adott hónapban több digitalizált bankkártya is tartozott – akár egymást átfedő időszakban – vagy ugyanazon kártya többször is
digitalizálására került – függetlenül annak okától - akkor is egy teljes havi díj kerül felszámításra.
***** Az akció azon bankszámlákra vonatkozik, amelyeknél 2016.12.31-ig sikeres bankkártya digitalizálás történik. Ezen számlák esetében a Digitalizált bankkártya havi díj
mindaddig ingyenes, amíg a számla nem kerül megszüntetésre.

