TISZTELT ÜGYFELÜNK!
2020. március 2-tól elindult Magyarországon az Azonnali Fizetési Rendszer,
amelynek keretében az elektronikus úton, forint bankszámláról indított egyedi
belföldi forint átutalás a GRÁNIT Banknál is az év összes napján, éjjel-nappal,
másodpercek alatt teljesül, azaz jóváíródik a kedvezményezett számláján.
Az azonnali utalás feltétele, hogy:
az átutalást lakossági ügyfeleink eBank mobilbanki applikáción vagy NetBankon, vállalati ügyfeleink pedig Ügyfélterminálon, NetBankon vagy eBankon indítsák;
az átutalni kívánt összeget forintban határozzák meg, és az ne haladja meg a
10 millió Ft-ot;
a kedvezményezett bankszámla belföldön vezetett forint vagy deviza bankszámla legyen;
az átutalás jövőbeni terhelési napot ne tartalmazzon;
a nem lakossági ügyfelek által indított átutalás eseti, nem kötegelt átutalás
legyen.
Amennyiben az átutalás valamely fenti feltételnek nem felel meg, a forint és deviza átutalás általános szabályai szerinti feltételekkel és határidőben teljesül.
Az azonnali átutalás díja megegyezik a bankszámláról indított eBankon vagy
NetBankon megadott belföldi forint átutalás díjával.
A GRÁNIT Bank kétféle (Bajnok Plusz és Digitális Plusz*) kedvezményes csomagáras bankszámlát is kínál, amelyeknél ingyenes az összes azonnali átutalás.

Újdonság, hogy azonnali átutalást a címzett (kedvezményezett) bankszámlaszámának megadása nélkül, csupán a címzett másodlagos számlaazonosítójának megadásával is indíthat, amennyiben a címzett rögzített ilyet a számlájához
a bankjánál. A másodlagos számlaazonosító célja, hogy ugyanúgy a bankszámla
egyedi azonosítójaként szolgáljon, mint a számlaszám. A másodlagos azonosító:
EGT országbeli (Európai Unió és Svájc, Norvégia, Izland) mobiltelefonszám,
e-mail cím vagy
adóazonosító jel/adószám lehet.
I. A Gránit Bank lakossági Ügyfeleként a bankszámlája azonosítására az eBank
mobilbanki applikációban vagy személyesen két ügyfélközpontunk egyikében
rögzíthet, illetve az eBank applikációban aktualizálhat másodlagos számlaazonostót.
Az eBank applikációban bármely – a rögzítő személyhez kapcsolódó – mobilszám vagy e-mail cím megadható másodlagos azonosítóként, adóazonosító jel
azonban csak akkor, ha ezt az adatot a Bank már nyilvántartja. Az azonosítóként
megadott mobilszámot vagy e-mail címet az azonosítóra kapott kód visszaigazolásával meg kell erősíteni, ezt követően a Bank azonnal rögzíti azt.
II. Egyéni vállalkozóként illetve vállalati ügyfélként (a bankszámla felett önálló
rendelkezési joggal) az eBank mobilbanki applikációban vagy személyesen két
ügyfélközpontunk egyikében rögzíthet másodlagos azonosítót. Adószám számlához kapcsolására az eBankban akkor van mód, ha ezt az adatot a Bank már
nyilvántartja.
Itt rögzíthet másodlagos azonosítót az eBank alkalmazásban:
A főmenüben nyomjon a „Megbízások” ikonra (Android verzió), illetve az „Átutalások” ikonra (iOS) és a megnyíló felületen kattintson a „Másodlagos azonosítók kezelése” gombra!
Amennyiben Önnek önálló rendelkezési joga van egy GRÁNIT Banknál vezetett
bankszámla felett, ugyancsak rögzíthet a fent leírt módon másodlagos számlaazonosítót a számlához, de csak azt követően, hogy erre a Számlatulajdonos
megadta Önnek a jogot. Ezt a jogot a Számlatulajdonos (két néven vezetett
számla esetén a Számlatulajdonosok együttesen) személyesen, a két ügyfélközpontunk egyikében teheti meg.
Egy bankszámlához több másodlagos azonosítót is megadhat, de ugyanazokat
az azonosítókat egy másik bankszámlaszámhoz már nem, hiszen a másodlagos
azonosító lényegében „átveszi” a bankszámlaszám szerepét.
Az azonnali fizetéshez kapcsolódó új funkciók elérhetőek a Google Play-ben és
az App Store-ban található legújabb eBank verzióban.
Amennyiben beállította az applikáció automatikus frissítését, az új verziót azonnal eléri, ennek hiányában manuálisan kell frissítenie.

Manuális frissítés:
• Android eszköznél a Play áruházba belépve a „Saját alkalmazások és játékok”
menüben található „Frissítések” menüpontban, a GRÁNIT eBank applikációt
kiválasztva végezhető el az új verzió letöltése, vagy a Play áruházba belépve
keressen rá a GRÁNIT eBank alkalmazásra a frissítés telepítéséhez.
• iOS alapú eszköznél:
1. az App Store-ba belépve keressen rá a GRÁNIT eBank alkalmazásra
2. kattintson az eBank alkalmazás ikonjára
3. ezt követően a Frissítés gombra nyomva frissíthető az alkalmazás.
VÁLTOZÁSOK AZ AZONNALI FIZETÉSI RENDSZER BEVEZETÉSÉVEL
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azonnali átutalással teljesül, amennyiben a tranzakció megfelel az azonnali átutalás feltételeinek.

A banki tranzakciókról küldött push üzenetek beérkezéséhez azon iPhone tulajdonosoknak, akik újra telepítik az alkalmazást vagy korábban nem telepítették
még eszközükre az eBank alkalmazást, el kell fogadniuk a push üzenetek engedélyezésére vonatkozó felugró üzenetet.
Az azonnal teljesülő forint fizetések kényelmes és versenyképes alternatívái a
készpénzes fizetéseknek, segítségükkel a GRÁNIT eBank mobilbanki applikációban vagy a GRÁNIT NetBankon elindított forint átutalással bármikor, azonnal
kiegyenlítheti egy vásárlás vagy egy igénybe vett szolgáltatás számláját is. Éljen
a lehetőséggel!
Az Azonnali Fizetési Rendszer bevezetésével az alábbi szabályzatok és hirdetmények módosulnak:
a GRÁNIT Bank Üzletszabályzata, a Pénzforgalmi szolgáltatások ÁSZF-je, az Elektronikus Bankszolgáltatások ÁSZF-je, a Kockázatvállalással kapcsolatos Lakossági ügyletek
ÁSZF-je, a Kockázatvállalással kapcsolatos Vállalati ügyletek ÁSZF-je, a lakossági és vállalati bankszámlacsomagokról szóló összes hirdetmény, valamint a Hirdetmény az elektronikus szolgáltatásokról és a Hirdetmény a Betétlekötési és Pénzforgalmi megbízások
teljesítési rendjéről. A módosításokra az Üzletszabályzat 3.2. valamint 3. 3. (a) pontjai
alapján kerül sor. Jelen módosítások nem minősülnek kedvezőtlen módosításnak.

* A bankszámlák részletes kondícióit a HIRDETMÉNY a Lakossági Bankszámlákról és Kapcsolódó Szolgáltatásokról

