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A kezdetektől huszonegyszeres növekedést elérve, 151 milliárd forint feletti
mérlegfőösszeggel és 140 millió forint adózás előtti eredménnyel zárta a múlt
évet a GRÁNIT Bank
A GRÁNIT Bank Közgyűlésén a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter is részt vett, aki kiemelte, hogy az állam a piaci befektetői elvnek
megfelelően, jó befektetést valósított meg, elégedettek a Bank teljesítményével.
A GRÁNIT Bank 151 milliárd forint fölötti mérlegfőösszeget ért el 2015 végén, amely több mint
huszonegyszeres bővülés a 2010-es májusi induláshoz viszonyítva, számolt be Hegedüs Éva a
pénzintézet elnök-vezérigazgatója a részvényesek számára a Bank 2016. április 5-i Közgyűlésén.
A GRÁNIT Bank immár a második nyereséges évét zárta 2015-ben, lényegesen hamarabb, mint
egy új induló bank esetében a nemzetközi benchmark. A múlt évben a Bank 140 M Ft adózás előtti
eredményt ért el, miközben tovább növelte betét és hitelállományát, valamint ügyfelei számát.
A kedvező eredmény első sorban a kiváló minőségű portfóliónak és a költséghatékony digitális
üzleti modellnek köszönhető. A GRÁNIT Bank stratégiájának kulcseleme a vállalati és lakossági
ügyfelek számára érthető, ugyanakkor magas színvonalú és értékálló pénzügyi szolgáltatások
nyújtása, testreszabott megoldásokkal. A GRÁNIT Bank a modern kor technológiai lehetőségét
kívánja megragadni a gyors és kényelmes ügyfélkiszolgálás érdekében, ezért továbbra is az
elektronikus csatornákon keresztül történő kiszolgálásra helyezi a fókuszt.
A GRÁNIT Bank üzleti modellje a bankszektor átlagához képest alacsonyabb költségszintet biztosít
(a működési költség/mérlegfőösszeg tekintetében a GRÁNIT Bank 1,15%-ös mutatója már most is
lényegesen kedvezőbb a bankrendszer 2,2%-os átlagánál), amely lehetővé teszi az ügyfelek részére
a tartósan kedvező kondíciók biztosítását a részvényesi érték tartós növelése mellett.
Tőkeemelésről is döntött a Közgyűlés
A Bank Közgyűlése elfogadta az Igazgatóság 2015-ről szóló beszámolóját, üzleti jelentését és
döntött új részvények kibocsátásáról is. Az MKB Nyugdíjpénztár 2 Mrd Ft-os tőkeemelésével a
Bank 2016. február végi elsődleges 20%-os tőke megfelelési mutatója tovább nő, saját tőkéje pedig
8,3 Mrd forintról 10,3 Mrd Ft-ra emelkedik. Az MKB Nyugdíjpénztár vonzó befektetési lehetőséget
lát a GRÁNIT Bankban, értékeli a gyors növekedést és a profitot termelő, digitális megoldásokat
előtérbe állító működést.
A Bank az újabb tőkeemeléssel továbbra is hazai magán befektetők többségi tulajdonában van, a
Magyar Állam tulajdonosi részesedése 45%.
A GRÁNIT Bank újabb innovatív szolgáltatással tette könnyebbé és biztonságosabbá a
pénzügyek intézését
A Bank 2014-ben bevezette a magyar piacon újításnak számító GRÁNIT eBank szolgáltatást,
amelynek segítségével egyszerűen és kényelmesen lehet a pénzügyeket kontrollálni és egyúttal az

SMS díjakat megtakarítani. A 2015-ben továbbfejlesztett megoldás lényege egy olyan mobil banki
applikáció, amelynek keretében a telefonszolgáltatók közreműködése nélkül, közvetlen kapcsolat
jön létre a bank számlavezető rendszere és az okostelefon között, és ez lehetővé teszi, hogy az
ügyfelek díjmentesen, elektronikus üzenetben kapjanak tájékoztatást a tranzakcióikról. Az
alkalmazás funkcióinak továbbfejlesztése révén az ügyfelek az applikáción keresztül már online
blokkolhatják és feloldhatják bankkártyájukat, valamint beállíthatják a kártya-tranzakciók napi
limitjeit (külön-külön vásárlásra fizikai POS terminálion keresztül, ATM készpénzfelvételre és
online vásárlásra).
Az innovatív megoldások és az ügyféligényekre szabott szolgáltatások összessége képezi a
GRÁNIT Bank által megvalósított a „Jövő Bankja a Jelenben” koncepciót.
A GRÁNIT Bank 2015-ben a The European magazin szerint az Év Bankja Magyarországon. A
Bank vezérigazgatója, Hegedüs Éva a MasterCard Év bankja pályázaton az Év bankára lett, és a
Business Worldwide szaklap is az Év magyarországi vezérigazgatójának választotta a múlt évben
A GRÁNIT Banknál is elérhető a CSOK és a hozzá kapcsolt állami támogatások
A Közgyűlésen a Bank vezetése tájékoztatást adott arról is, hogy a GRÁNIT Banknál 2016.
március 29-től elérhető a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) és az ahhoz kapcsolódó
további állami támogatások, így a 10 millió Ft összegű juttatás mellé 3%-os hitelkamattal
igényelhető kamattámogatott hitel, továbbá az adó-visszatérítési támogatás, amelynek keretében az
új lakás építésekor maximum 5 millió Ft-ig visszaigényelhető az ÁFA. Az érdeklődők előzetes
tájékoztatását internetes kalkulátor is segíti.
„Eddig is sokan érdeklődtek a GRÁNIT Banknál a kormány által nyújtott új otthonteremtési
támogatás és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények iránt és az új értékajánlat bevezetésével meglévő
és leendő új ügyfeleink igényeit kívánjuk kielégíteni.” - mondta Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank
elnök-vezérigazgatója.
A CSOK-hoz kapcsolódó Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel felvételét a GRÁNIT Bank saját
díjkedvezményekkel is támogatja.
További növekedés a 2016-os tervekben
A Bank 2016-ban folytatja stratégiájának megvalósítását és a bankrendszer átlagát lényegesen
meghaladó növekedést tervezve, további innovatív szolgáltatásokat kíván bevezetni a piacra.
A GRÁNIT Bank kisebbségi tulajdonosként részt vesz az MKB Jelzálogbank alapításában és
felépítésében, amely a hosszú távú lakossági jelzáloghitelek finanszírozásához szükséges hosszú
forrás biztosítását segíti elő.
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