Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) lévő pénzösszeg áthozatala (transzferálása)
a GRÁNIT Bankhoz
Az 1995. évi CXVII. törvény 67/B (11) bekezdése szerint 2014.01.01-től lehetőség van a tartós
befektetési számlán lévő pénzösszeg másik hitelintézethez / befektetési szolgáltatóhoz történő
átvitelére (transzferálásra) a lekötés megszakítása nélkül. Ez a művelet az úgynevezett. „Lekötési
átutalás”
Lekötési átutalás keretében, a GRÁNIT Bankoz a betétlekötési és értékpapír céllal megnyitott TBSZ
számla egyaránt áthozható. A betéti célú TBSZ transzferálása a következő lépésekből áll:
1. A TBSZ számla nyitásához és áthozatalához forint bankszámlával és az áthozatalhoz egy
speciális technikai számlával is rendelkezni kell a GRÁNIT Banknál.
 Ha még nem Ügyfelünk kérjük, igényeljen egy forint bankszámlát
 személyesen Központi Fiókunkban (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Ny: H-P: 8:30
- 16:00) és a WestEnd Ügyfélközpontunkban (WestEnd City Center, 1062 Budapest, Váci
út 1-3. 1. emelet, Hild József sétány 24. Ny: H-P: 10:00 - 18:00)
 online a honlapunkon az On-line számlanyitási felületen:
https://www.granitbank.hu/onlineszamlanyitas
 Ha már Ügyfelünk és rendelkezik nálunk forint bankszámlával, akkor a TBSZ áthozatali
szándékát jelezheti
 online a NetBankban, a Megbízások menüpontban, kiválasztva a Tartós Megtakarítási
Számla igénylése lehetőséget, majd az Igénylés céljánál kiválasztva a „másik
hitelintézetnél lévő tartós befektetés áthozatala” gombot! Kérjük, ebben az esetben
pontosan töltse ki az érintett TBSZ számla nyitásának évét (például egy 2013-as TBSZ
áthozatalánál a nyitás pontos dátumát szükség megadni) és nevezze meg azt a
hitelintézetet, ahonnan a TBSZ számlán lévő pénzösszeget áthozná.
 személyesen Központi Fiókunkban vagy a WestEnd Ügyfélközpontunkban.
2. A TBSZ áthozatalra vonatkozó jelzése alapján elkészítjük a vonatkozó szerződést, amelyet
online (nem személyes) igényléskor elküldünk a NetBankjába. A szerződést Önnek ki kell
nyomtatni és 2 példányban eredeti aláírással kell részünkre visszajuttatni, postán vagy
személyesen. Amennyiben személyesen keresi fel valamelyik ügyfélszolgálatunkat, a
szerződéskötés helyben történik.
3. A megküldött szerződésen (III.3. pontjában) már szerepel az a technikai számlaszám, amely
kizárólag a TBSZ megtakarításának fogadására szolgál. Ezt a számlaszámot kell megadni a küldő
bankja számára.
4. A szerződés Bank általi aláírását követően, egy eredeti példányt visszajuttatunk Önhöz.
5. Nem jogszabályi előírás, de előfordulhat, hogy a küldő pénzintézet kéri az Ügyfelet, hogy
szerezzen be egy igazolást a GRÁNIT Banktól a TBSZ fogadásáról. Kérjük, tájékozódjon erről a
TBSZ számlát vezető eddigi bankjánál.
6. A küldő bank számára kizárólag a GRÁNIT Bankkal kötött TBSZ szerződésben található technikai
számlaszámot kell eljuttatni, mivel erre indítja el a hitelintézet az utalást. Az utalás
közleményében szerepelnie kell a „Lekötési átutalás” elnevezésnek, a számlanyitás dátumának
(év-hónap-nap) és az utalt összegnek.
7. Az utalást követően a másik hitelintézetnél ki kell kérni az úgynevezett „Lekötési Igazolás”-t 2
db eredeti példányban, amely a jogszabályi előírásnak megfelelően kötelezően tartalmazza,
legalább: a tartós befektetési számla nyitásának dátumát, az utalt összeget és az utalás napját.
A „Lekötési Igazolás”-ból 1 eredeti példányt kell ezt követően a GRÁNIT Bankhoz eljuttatni.
8. A GRÁNIT Bank azt követően helyezi át a fogadott TBSZ megtakarítást a technikai számláról
az Ügyfél GRÁNIT Banknál nyitott TBSZ számlájára, hogy megkapott minden szükséges
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dokumentumot (az Ügyfél által aláírt TBSZ szerződést és 1 eredeti példányt a „Lekötési
Igazolás”-ból).
Az áthelyezés után az Ügyfél szabadon lekötheti a beérkezett összeget bármely GRÁNIT betétbe.
Igény esetén a Bank külön tájékoztatást küld az Ügyfél NetBankjába az összeg az áthozandó
megtakarítás beérkezéséről.
A GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számla egyenlege folyamatosan figyelemmel kisérhető az Ügyfelek
NetBankjában is, és az összeg bármely betétbe való lekötése is elvégezhető online a NetBank felületen.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jogszabályi előírás miatt Önnek 15 napja van – a másik hitelintézet
utalásától számítottan – az összes dokumentum benyújtására, amelyet követően a másik banktól
érkezett összeg a technikai számláról a GRÁNIT TBSZ-re kerül.
Ugyancsak felhívjuk a figyelmét arra, csak az eredeti céllal megegyező TBSZ-be vihető át a
megtakarítás, azaz betéti célú TBSZ csak betéti célú TBSZ-be, értékpapír célú TBSZ csak értékpapír
célúba.
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