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Tisztelt Ügyfelünk! 

A Bank szívesen segít kiszámolni Önnek ÚJ PÉNZÉT egy adott Viszonyítási Naphoz képest. Kérje segítségünket 

TeleBankon (+36 1 510 0527) TPIN azonosítást követően vagy NetBanki Szabad formátumú levélben! 

 

Amennyiben Ön szeretné kiszámolni egy adott Viszonyítási Naphoz képest az ÚJ PÉNZÉT, azt az alábbi módon 

teheti meg. 

1. A Betétlekötés Napi összesített záróegyenlegének és a Viszonyítás Napi összesített záróegyenlegének 

különbözetét kell új pénznek tekinteni. Tehát e két időpontra kell meghatározni az összesített záróegyenleget. 

2. Az összesített záró egyenlegbe (devizanemtől függetlenül) beletartozik az ügyfél összes bankszámlájának, 

lekötött betétének, Megtakarítási Számlájának, Megtakarítási Számlájáról lekötött betétének és Tartós 

Megtakarítási Számlájának összege. Ezért ezek Viszonyítás Napi záróegyenlegét külön-külön kiszámolva és 

összegezve kapjuk meg az ügyfél Viszonyítás Napi összesített záróegyenlegét. 

3. A Viszonyítás Napi összesített záróegyenleg meghatározásához vegye elő vagy nézze meg a NetBankjában 

(Számlainformációk \ PDF kivonat menüpontban) a Viszonyítási Nap hónapjának a Számlakivonatát az összes 

bankszámlájára, Megtakarítási Számlájára és Tartós Megtakarítási Számlájára (ha van). 

a. A Bankszámla Viszonyítási Napi záróegyenlegének kiszámolása: 

A Viszonyítás Napját követően egészen a hónap utolsó napjáig bezárólag könyvelt tranzakciók összegeit 

ellenkező előjellel, mint ahogy a számlakivonaton látja, adja hozzá a hónap végi Záró egyenleghez, így 

megkapja a bankszámla Viszonyítás Napi záró egyenlegét. 

 

Pl. A Viszonyítási Nap: 2017.12.27. 

 

 

 
A Viszonyítás Napját követően egészen a hónap utolsó napjáig bezáróan könyvelt tranzakciók összegeit 

ellenkező előjellel összegezve: -1.045 -110.000 + 1.257 + 50.000 + 8.990 = -50.798 

Ezt hozzáadva a hónap végi Záró egyenleghez: -50.798 +.56.965 = 6.167 a lesz a Viszonyítás Napi záró 

egyenleg az adott bankszámlán. 
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b. A Bankszámláról lekötött betétek Viszonyítási Napi záróösszegének kiszámolása: 

A Viszonyítás Napját követően történt Betét visszavezetések és Betét lekötések összegeit ugyanazzal az 

előjellel, mint ahogy a számlakivonaton látja, adja hozzá a számlakivonat vége felé – a tételesen 

megjelenített betétlekötései fölött - található Összes lekötött betét összegéhez, így megkapja a 

Viszonyítási Napon az adott bankszámláján lekötésben lévő betéteinek összegét. 

 

Pl. a fenti példát folytatva 

 
A Viszonyítás Napját követően történt Betét visszavezetések és Betét lekötések összegeit ugyanazzal az 

előjellel összegezve: +110.000 -50.000 = +60.000 

Ezt hozzáadva az Összes lekötött betét összegéhez: +60.000 + 870.000 = 930.000 lesz a Bankszámláról 

lekötött betétek Viszonyítási Napi záróösszege. 

c. A Megtakarítási Számlái, a Megtakarítási Számlájáról lekötött betétei és Tartós Megtakarítási Számlái 

Viszonyítási Napi záróegyenlegének kiszámolása a fenti a)-b) pontban leírtak szerint végezze el ugyancsak 

a havi számlakivonatot használva! 

Ha az a)-b)-c) pontban leírt módon kiszámolta az összes bankszámlájának, lekötött betétjének, Megtakarítási 

Számlájának, Megtakarítási Számlájáról lekötött betétjének és Tartós Megtakarítási Számlájának Viszonyítás 

Napi záróegyenlegét, akkor ezeket összeadva kapja meg a Viszonyítás Napi összesített záróegyenlegét. 

4. A Betétlekötés Napi összesített záróegyenleg meghatározásához a betétlekötéskor nézze meg a NetBankja 

kezdőoldalán a Devizanemenkénti összesített egyenleget. 

 
A Devizanemenkénti összesített egyenleg tartalmazza az adott pillanatban az azonos devizanemben lévő 

összes bankszámlájának, lekötött betétének, Megtakarítási Számlájának, Megtakarítási Számlájáról lekötött 

betétének és Tartós Megtakarítási Számlájának egyenlegét és a folyószámla-hitel keretét is, ezért ez utóbbit 

vonja le belőle. Így megkapja az aktuális Pillanatnyi összesített egyenlegét! 

 

Azonban mivel az ÚJ PÉNZ kiszámításához NEM a Pillanatnyi összesített egyenlegből, hanem a Betétlekötés 

Napi összesített záróegyenlegből kell levonni a Viszonyítás Napi összesített záróegyenleget, ezért a 

Pillanatnyi összesített egyenlegből nem csak Betétlekötés Napi összesített záróegyenleget kell kivonnia, 

hanem a betétlekötés napján, a betétlekötést követően történő várható terhelések (pl. bankkártyás 

vásárlások, átutalások, csoportos beszedések, díjterhelések, stb.) és esetleges hitelfolyósítás összegét is 

ahhoz, hogy megkapja az ÚJ PÉNZ összegét! 

 

FIGYELEM: 

Forinttól eltérő devizanemben vezetett számláinak, betéteinek egyenlegét a GRÁNIT Bank által, a Viszonyítási 

Napra illetve a Betétlekötés Napjára hivatalosan jegyzett, deviza középárfolyamon kell forintra átszámolni 

ahhoz, hogy megkapja az összesített egyenlegeit. 

Az új pénzes betétekbe tartható megtakarítások összegét a Bank maximalizálja, ezért mielőtt megadná az új 

pénzes betétlekötési megbízását, számolja ki, hogy átlépné-e ezzel az új megbízással az új pénzes betétben 

tartható maximális összeget. Amennyiben igen, csökkentse le annyira az új pénzes betétlekötési megbízását, 

hogy ne lépje túl a lekötéssel a betétben tartható maximális összeget. 


