PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS ÉS BANKKÁRTYA SZERZŐDÉS
természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!)
Pénzforgalmi Keretszerződés száma (BANK TÖLTI KI!): ………………………………………………
I.

Szerződő felek és ügyfél-azonosítás
Jelen Pénzforgalmi Keretszerződés és Bankkártya szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zrt.
(székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszáma:01-10-041028, bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon;
adószáma: 10189377-2-44), mint Számlavezető és Kártyakibocsátó (továbbiakban Bank), másrészről
mint Számlatulajdonos és Kártyabirtokos (kártyaigénylés esetén)
Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Születési hely, idő:

Ország, Város:

Idő:

Anyja születési neve:
Állampolgárság:

Adóazonosító jel:

Azonosító okmány típusa:

Okmány száma:

Lakcímkártya száma:
Állandó lakcím1:
Tartózkodási hely2:
Levelezési cím:
Devizajogi státusz:



devizabelföldi



devizakülföldi

Mobiltelefon szám:

Rezidens:



igen



nem

igen



nem

Vezetékes telefonszám:

E-mail cím:
valamint
mint Társtulajdonos és Kártyabirtokos (társkártya igénylés esetén)
Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Születési hely, idő:

Ország, Város:

Idő:

Anyja születési neve:
Állampolgárság:

Adóazonosító jel:

Azonosító okmány típusa:

Okmány száma:

Lakcímkártya száma:
Állandó lakcím1:
Tartózkodási hely2:
Levelezési cím:
Devizajogi státusz



devizabelföldi



devizakülföldi

Mobiltelefon szám:

Rezidens:



Vezetékes telefonszám:

E-mail cím:
1
2

Állandó lakcím, lakóhely!
Lakcím hiánya, illetve külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely megadása kötelező.

(továbbiakban együttesen: Ügyfél) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
II.

Nyilatkozatok (A megfelelő választ kérjük, a szöveg előtt jelölje „x”-szel!)
1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés I. fejezetében teljesített adatszolgáltatás egyúttal a Bank által a 2017. évi LIII. törvény
(a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához
elvégzett ügyfél-azonosításnak minősül.
2. Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomása van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles
bejelenteni a Banknak a jelen Szerződésben feltüntetett vagy egyéb személyes adataiban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli.
3. Büntetőjogi felelőssége tudatában a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pontjában és 8. §-ban foglaltak szerint
Számlatulajdonos nyilatkozik, hogy




természetes személyként saját maga nevében jár el.
természetes személyként a „Tényleges tulajdonosi
nyilatkozatban” megjelölt személy(ek) nevében jár el.

Társtulajdonos nyilatkozik, hogy




4. Büntetőjogi felelőssége tudatában
LAK_SZLA_01_m02_Pénzforgalmi_Keretszerződés_Társtulajdonossal_20200709
-

természetes személyként saját maga nevében jár el.
természetes
személyként
a
„Tényleges
tulajdonosi
nyilatkozatban” megjelölt személy(ek) nevében jár el.
-9

Számlatulajdonos kijelenti, hogy



állampolgár, illetve adózási szempontból belföldi illetőséggel
bíró személy az Amerikai Egyesült Államokban és egyesült
államokbeli adóazonosítója (TIN):

--

Társtulajdonos kijelenti, hogy



állampolgár, illetve adózási szempontból belföldi illetőséggel
bíró személy az Amerikai Egyesült Államokban és egyesült
államokbeli adóazonosítója (TIN):

--



adózási szempontból az alábbi külföldi (nem magyar)
ország(ok)ban belföldi illetőséggel bíró személy és
adóazonosító száma:
………
………
………



adózási szempontból az alábbi külföldi (nem magyar)
ország(ok)ban belföldi illetőséggel bíró személy és
adóazonosító száma:
………
………
………



nem állampolgár az Amerikai Egyesült Államokban és
adózási szempontból egyik külföldi (nem magyar) országban
sem belföldi illetőséggel bíró személy.



nem állampolgár az Amerikai Egyesült Államokban és adózási
szempontból egyik külföldi (nem magyar) országban sem
belföldi illetőséggel bíró személy.

Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen pontban megadott információk adóilletőségének megállapítását szolgálja, amely
eredményéről a Bank a magyar adóhatóság felé adatot szolgáltatni köteles a 2013. évi XXXVII. törvény (az adó- és egyéb közterhekkel
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól; „Aktv.”) a 2014. évi XIX. törvény (a Magyarország Kormánya és
az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról; „FATCA”), a 2013. CCXXXVII. törvény (a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról; „Hpt.”), 2015. évi CXC. törvény (a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus
cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről; „CRS”) illetve a 2014/107/EU irányelv (a 2011/16/EU
irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról) alapján. Az
illetőségvizsgálatról, az adatszolgáltatási kötelezettségről, illetve 30 napon belül az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás
megtörténtéről a számlatulajdonos Ügyfél írásban kap tájékoztatást.
5. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa benyújtott személyes okmányok, az általa közölt személyes adatok, illetve a banktitkot
képező adatok valódiságát, az adatok nyilvántartására és valódiságának igazolására jogosult hatóságnál, vagy erre feljogosított más
jogalanynál a Bank teljes körűen ellenőrizze. Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a Bank ebből a célból a Giro Zrt. által biztosított GirInfo
szolgáltatást és a WorldCheck szolgáltatást is igénybe vegye. Ugyancsak hozzájárul, hogy a Bankkal történő kapcsolat létesítése során az
általa megadott, vagy a Bank birtokába jutott bármely azonosításra alkalmas adatnak – pl. e-mail cím, a GRÁNIT eBank, VideóBank
rendszer eléréséhez használt informatikai eszköz-, operációs rendszer típusára, „ip” címére, az internetkapcsolatra vonatkozó technikai,
azonosító adat, stb. - a Bank vagy harmadik személyek által történő, kockázatértékelési célú ellenőrzéséhez, valamint az adatok és a
kockázatértékelés eredményének GRÁNIT Bank által történő kezeléséhez (tárolásához és saját érdekei védelmében – pl. csalások
megelőzése céljából - történő felhasználásához). Ügyfél kijelenti, hogy jelen nyilatkozata a Bank megfelelő tájékoztatásának birtokában
történt. Ügyfél egyúttal az illetékes hatóságokat, vagy erre feljogosított más jogalanyokat jelen nyilatkozattal a titoktartási kötelezettség
alól a Bankkal szemben felmenti.
Számlatulajdonos nyilatkozik, hogy




jelen pontban foglaltakat elfogadja.
jelen pontban foglaltakat nem fogadja el.

Társtulajdonos nyilatkozik, hogy




jelen pontban foglaltakat elfogadja.
jelen pontban foglaltakat nem fogadja el.

6. Ügyfél kijelenti, hogy a számlaigénylés és szerződéskötés előtt elolvasta, megismerte, megértette és magára nézve kötelezően elfogadja
a GRÁNIT Bank Üzletszabályzatát, a Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, a Bankkártya Szolgáltatások Általános
Szerződési Feltételeit, a Betétügyletek Általános Szerződési Feltételeit, az Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési
Feltételeit, a választott szolgáltatásokra vonatkozó Hirdetményeket, az OBA-ról, a KHR-ről, a CRS-ről és a FATCA-ról szóló Tájékoztatókat
továbbá a minta Pénzforgalmi Keretszerződést. Ügyfél kijelenti, hogy jelen Szerződés aláírását megelőzően tájékoztatást kapott a Bank
által nyújtott forint fizetési számlákról, az egyes számlák közötti eltérésekről, a használatuk feltételeiről, díjaikról és költségeikről továbbá
annak tényéről, hogy amennyiben GRÁNIT Basic számlacsomagot választ, úgy az arra vonatkozó szerződés megkötését nem lehet más
pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kötni. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen pont szerinti nyilatkozatára tekintettel
választotta a III.A.1. pontban megjelölt bankszámlacsomagot.
Számlatulajdonos nyilatkozik, hogy




jelen pontban foglaltakat elfogadja.
jelen pontban foglaltakat nem fogadja el.

Társtulajdonos nyilatkozik, hogy




jelen pontban foglaltakat elfogadja.
jelen pontban foglaltakat nem fogadja el.

7. Ügyfél kijelenti, hogy jelen Szerződéshez kapcsolódó, a Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez és teljesítéséhez
szükséges személyes adatainak átadása a Bank megfelelő tájékoztatása birtokában, önkéntes alapon történt. Jelen szerződés aláírásával
Ügyfél kifejezetten elismeri, hogy a Bank a szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta az Adatkezelési Tájékoztatójának elérhetőségéről
(https://granitbank.hu/upload/Adatkezelesi tajekoztato.pdf és ügyfélszolgálat), az Adatkezelési Tájékoztatót a szerződés aláírását
megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette. Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás
jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez kifejezett hozzájárulását adta. A Bank az Ügyfél személyes adatait az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) („GDPR”), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései betartásával, kizárólag a jelen
Szerződésben vállalt pénzügyi szolgáltatás teljesítése érdekében, a pénzügyi szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig kezeli, és csak a szolgáltatás teljesítésében elengedhetetlenül közreműködő szervezetek számára, a feladatuk ellátásához
szükséges mértékben továbbítja. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 2017. évi LIII. törvény 56-57. §-ban foglaltaknak
megfelelően az ügyfél-átvilágítás során a Bank részére átadott, birtokába jutott adatokat, iratot, okiratot, illetve annak másolatát, a Bank
az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank - jogszabályi kötelezettségénél
fogva - a bemutatott személyazonosító okmányairól másolatot készít.
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8. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából a személyes adatait
kezelje, továbbítsa. Az adatkezelés és továbbítást célját, módszerét megismerte, hozzájárulását önkéntesen adta meg, azzal, hogy azt a
Bankhoz intézett nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.
Számlatulajdonos nyilatkozik, hogy




Társtulajdonos nyilatkozik, hogy




jelen pontban foglaltakat elfogadja.
jelen pontban foglaltakat nem fogadja el.

jelen pontban foglaltakat elfogadja.
jelen pontban foglaltakat nem fogadja el.

9. [HA A III.A.1. PONTBAN COOP DOLGOZÓI VAGY COOP DOLGOZÓI PRÉMIUM SZÁMLACSOMAGOT IGÉNYELTEK:
Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. a COOP Dolgozói Kedvezmény Program keretében jelen Pénzforgalmi Keretszerződés
alapján nyitott bankszámláján jóváírt dolgozói kedvezmény összege tekintetében a munkáltatója egyedi megkeresése alapján, havonta
adatot szolgáltasson. Ügyfél kijelenti, hogy a munkáltatóját az adattovábbításról és a GRÁNIT Bank Zrt. által végzett adatkezelésről a
munkáltató által adott megfelelő tájékoztatás birtokában az adatszolgáltatás lebonyolítása érdekében teljes körűen felhatalmazta.]

[HA HELLÓ GRÁNIT CSOMAGOT IGÉNYELTEK:

Jelen Szerződés III.-IV. fejezetében megjelölt termékek és szolgáltatások Helló GRÁNIT csomagajánlat keretében kerültek megkötésre.]
III. Pénzforgalmi Keretszerződés
A.) Bankszámlá(k)ra vonatkozó rendelkezések
1. Bankszámla adatok:
Választott bankszámla típusa, devizaneme
Számla száma

121000

-

IBAN jelzőszám
SMS/iSMS igénylése a számlán történő terhelésekről3
SMS/iSMS igénylése a számlán történő jóváírásokról3







igen
igen

nem

Limit összeg4:

nem

Limit összeg4:

Mobiltelefonszám(ok) SMS szolgáltatáshoz

+36

--

+36

--

+36

--

3

GRÁNIT Digitális számlacsomag esetén az értesítések kizárólag iSMS formájában kerülnek kiküldésre, melynek előfeltétele a III. B 6. pontban leírt technikai
beállítások folyamatos rendelkezésre állásra.
4
A Bank SMS/iSMS-t csak a megadott limitösszeg feletti tranzakciókról küld. A Limit összeg a számla devizanemében értendő!

Igényel GRÁNIT megtakarítási számlát?5





igen

nem

GRÁNIT megtakarítási számla száma
5

GRÁNIT megtakarítási számla csak forint bankszámlához igényelhető!

2. A Bank az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására, kezelésére az Ügyfél részére jelen Szerződés alapján, a jelen Szerződés III.A.1.
pontjában - további fizetési számla nyitása esetén, jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező, a Bank által erre rendszeresített külön
nyomtatványokon / szerződéseken - feltüntetett fizetési számlá(ka)t (továbbiakban: Bankszámla) nyit és vezet az Ügyfél megbízásából
jelen Szerződés alapján. Az Ügyfél Bankszámláján tartott pénzeszközeit kezeli és nyilvántartja, megbízás alapján betétlekötést eszközöl,
illetve a Bankszámla terhére és/vagy javára szabályszerűen benyújtott fizetési megbízásokat a megbízásba, a Bank Üzletszabályzatába,
Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeibe, Betétügyletek Általános Szerződési Feltételeibe, továbbá elektronikus
csatornák igénybevétele esetén az Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeibe és a vonatkozó Hirdetményekbe
foglalt feltételek szerint teljesíti.
3. A Bank a Bankszámlán történt terhelésekről és jóváírásokról havi rendszerességgel bankszámlakivonatot készít. Ügyfél kéri, hogy
valamennyi Bankszámlája és esetleges GRÁNIT Megtakarítási számlája, illetve GRÁNIT Nyugdíjgyűjtő számlája tekintetében a havi
gyakorisággal előállított számlakivonatot és egyéb értesítést:



levelezési címre postázni (az elektronikus elérhetőség mellett).



kizárólag elektronikusan (NetBankon) elérhetővé tenni.

4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés egyes pénzforgalmi, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó részei a Bank
Üzletszabályzatával, Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeivel, a Betétügyletek Általános Szerződési Feltételeivel,
elektronikus szolgáltatás igénybevétele esetén az Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeivel (az utóbbi három a
továbbiakban együtt: Általános Szerződési Feltételek) és a pénzforgalmi szolgáltatásokra, a betétügyletekre, valamint az elektronikus
szolgáltatásokra vonatkozó Hirdetményekkel (továbbiakban együtt: Hirdetmény) együtt a pénzforgalomról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
szerinti Pénzforgalmi Keretszerződésnek minősülnek.
5. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen Szerződés alapján megnyitott bankszámlá(ko)n levő követelése - beleértve a lekötött betétek
összegét is - összevontan a Banknál elhelyezett egyéb betétek összegével, az 2013. évi CCXXXVII. tv. 209-219.§-a rendelkezései és
korlátai szerint, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított.6
6. A két néven vezetett, a Számlatulajdonos és a Társtulajdonos közös tulajdonú lakossági Bankszámlája tekintetében a tulajdonosok
pénzforgalmi megbízásaikat önállóan jogosultak megadni. A számlatulajdonosok tulajdoni hányada a mindenkori számlaegyenleg
tekintetében egyenlő. Ügyfél tudomásul veszi, hogy két néven vezetett Bankszámlához bármelyik tulajdonostárs önállóan igényelhet saját
6

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 213.§ (1) bekezdés l/ pontjában, valamint a (2) bekezdésében felsorolt
természetes személy Számlatulajdonos esetén nem kerül alkalmazásra.
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maga részére GRÁNIT Netbank, GRÁNIT TeleBank, GRÁNIT VideóBank vagy Gránit SMS szolgáltatást valamint bankkártyát, és azok
módosítását, megszüntetését is önállóan kezdeményezheti. A Bank a számlatulajdonosok önálló rendelkezéseit úgy teljesíti, mintha a
számlatulajdonosok együttesen rendelkeztek volna. Kivételt képez ez alól a számlatulajdonos személyének módosítása, visszavonása,
Bankszámla feletti rendelkező személy vagy nem számlatulajdonos társkártya birtokos bejelentése, módosítása és visszavonása,
folyószámlahitel szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, valamint a jelen Szerződés megszüntetése. Ilyen rendelkezéseket
a számlatulajdonosok kizárólag együttesen tehetnek. Két néven vezetett számla esetén bármelyik számlatulajdonos halálával jelen
Szerződés hatályban marad azzal, hogy a Bankszámla feletti közös tulajdon megszűnik. Az elhalálozás tényét a túlélő számlatulajdonos
köteles haladéktalanul bejelenteni a Bank részére a halotti anyakönyvi kivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányának bemutatásával. Az elhalálozás tényének bejelentése napján a Bankszámla egyenlegének 50%-a zárolásra kerül. A túlélő
számlatulajdonos az elhalálozás napjától kezdődően csak a tulajdoni hányadának megfelelő számla felett rendelkezhet. A Bank nem vállal
felelősséget a túlélő számlatulajdonos bejelentési kötelezettségének késedelmes teljesítéséből vagy annak elmulasztásából származó
esetleges károkért. A túlélő számlatulajdonos korlátlanul rendelkezhet az olyan összegek felett, melyek az elhalálozás Bankhoz történő
bejelentésének időpontját követően kerültek jóváírásra. A Bank kizárja a felelősségét a túlélő számlatulajdonos bejelentés időpontját
követően jóváírt összegek feletti rendelkezésével kapcsolatban. Az elhunyt számlatulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő
bankszámlaegyenleg felett kizárólag a haláleseti Kedvezményezett vagy a jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt örökösök
rendelkezhetnek.
7. Ügyfél a Bankszámla vezetésért, és a jelen Szerződés keretében, vagy utólag igényelt elektronikus szolgáltatások igénybevételéért díjat /
költséget/ jutalékot (továbbiakban együtt: Díj) tartozik fizetni, amelyek megfizetését vállalja akként, hogy a Díjak fedezetét azok
esedékességekor Bankszámláján biztosítja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredő bármely fizetési
kötelezettségének azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy a Bank az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával adott felhatalmazása alapján,
de esetenkénti külön rendelkezése nélkül is megterhelheti az Ügyfél Bankszámláját a követelésével. Amennyiben Ügyfél Bankszámlája
nem biztosít elegendő fedezetet a Díjak megfizetésére, a Bank jogosult a Díjakat az Ügyfél bármely, a Banknál vezetett bankszámlája
terhére beszedni, illetve az Ügyfél Bankszámláját Kényszerhitel terhére megterhelni és a Bankszámla tartozik egyenlege után a mindenkor
hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű Kényszerhitel kamatot felszámítani.
8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat, jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírását
és Bankhoz történő eljuttatását követően nyújtja, a jelen Szerződés szerinti Bankszámla megnyitása tényének személyes eljárás keretében
vagy telefonon, e-mailben, NetBankba küldött elektronikus levélben az Ügyfél tudomására hozatalával és/vagy a GRÁNIT NetBank illetve
GRÁNIT TeleBank szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kezdeti bejelentkezési jelszó Ügyfél részére SMS útján történő rendelkezésre
bocsátásával.
9. Elektronikus csatornán keresztül kezdeményezett szerződéskötés esetén, a jelen Szerződés aláírását megelőzően, a Bank telefonos
adategyeztetést végez. Ezt követően a Bankszámla korlátozott rendelkezés melletti megnyitásáról a Bank intézkedik, amelyről az Ügyfelet
a GRÁNIT NetBank szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kezdeti bejelentkezési jelszó SMS útján történő rendelkezésre bocsátásával
értesíti. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bankszámla az aktiválást követően alkalmas átutalás fogadására, de fizetési megbízás teljesítésére
nem. Jelen Szerződés ügyfél azonosítást követő Felek általi aláírásával jön létre, ezzel egyidejűleg a Bank a Bankszámla feletti korlátozást
haladéktalanul feloldja és a Bankszámla feletti rendelkezést teljes körűen biztosítja. Amennyiben jelen Szerződés aláírására a Bank által
elektronikus úton kezdeményezett Bankszámlanyitásra vonatkozóan közzétett, mindenkor hatályos Hirdetményben megállapított
határidőn belül nem kerül sor, úgy a jelen Szerződés szerinti jogviszony nem jön létre, így a Bank jogosult a jelen pontban hivatkozott
Bankszámlát lezárni, a NetBank szolgáltatást megszüntetni. Ezzel egyidejűleg a Bank az Ügyfél adatait a nyilvántartásaiból törli.
10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Ügyfél a jelen Szerződésben nevesített szolgáltatások bármelyikét igényli, úgy az igényelt
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések jelen Szerződés részét képezik.
11. Az Ügyfél jogosult jelen Szerződés fennállása alatt a jelen Szerződésben igényelt szolgáltatásokat módosítani vagy kiegészíteni a Bank
által erre rendszeresített nyomtatványokon / szerződéseken. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely forint bankszámlacsomag
GRÁNIT Basic számlacsomagra történő átváltásra bankszámla-termékcsomag váltása keretében nincs lehetőség.
B.) Elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések (A megfelelő választ kérjük, jelölje „x”-szel!)
Az Ügyfél a jelen Szerződés keretében, jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg vagy későbbi időpontban nyitott Bankszámla
vonatkozásában egységesen, a megjelölt Elektronikus szolgáltatásokat igényli. Ügyfél az igényelt Elektronikus szolgáltatások
vonatkozásában Felhasználónak minősül.
Számlatulajdonosként

GRÁNIT NetBank szolgáltatást
GRÁNIT TeleBank szolgáltatást
GRÁNIT VideóBank szolgáltatást ügyintézés céljából

(Kizárólag GRÁNIT NetBank szolgáltatással együtt igényelhető!)

GRÁNIT SMS szolgáltatást7

(A III.A.1. pontban megjelölt bankszámlák vonatkozásában az ott megjelölt
mobiltelefonszámra!)

Társtulajdonosként

igényel

igényel

igényel

nem igényel





















GRÁNIT iSMS szolgáltatás

(GRÁNIT NetBank és GRÁNIT SMS szolgáltatás szükséges hozzá, melyek együttes megléte esetén az Ügyfél automatikusan jogosulttá válik a GRÁNIT iSMS
szolgáltatásra!)
7

GRÁNIT Digitális számlacsomag esetén az SMS szolgáltatás csak technikailag kerül beállításra az iSMS szolgáltatás igénybevételéhez, önállóan az SMS
szolgáltatás nem vehető igénybe.

Amennyiben az Ügyfél a jelen Szerződés alapján a Bank által nyitott Bankszámlái vonatkozásában GRÁNIT NetBank, GRÁNIT
TeleBank vagy GRÁNIT VideóBank szolgáltatást igényel:
Számlatulajdonos / Felhasználó
Felhasználói azonosító GRÁNIT NetBank
GRÁNIT VideóBank szolgáltatásnál (9 -

Társtulajdonos / Felhasználó

és

12
alfanumerikus karakter, amelyből az utolsó 3 a Bank által
megadott számjegy!)
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Felhasználói azonosító GRÁNIT TeleBank
szolgáltatásnál
Mobiltelefonszám (GRÁNIT NetBank TeleBank, eBank
vagy VideóBank szolgáltatás használatához)

A Bank levélben NetBankon keresztül, vagy
Postai úton küldi meg a Felhasználónak. De
megtekinthető a NetBank szolgáltatás
Beállítások főmenü, Ügyfél kiválasztás
almenüjében is a név előtt (a kezdeti nullák
nélküli számsor).

+36

--

A Bank levélben NetBankon keresztül, vagy
Postai úton küldi meg a Felhasználónak. De
megtekinthető a NetBank szolgáltatás
Beállítások főmenü, Ügyfél kiválasztás
almenüjében is a név előtt (a kezdeti nullák
nélküli számsor).

+36

--

1. Ügyfél kijelenti, hogy - Elektronikus szolgáltatás Felhasználóként - tájékoztatást kapott az Elektronikus szolgáltatások kockázatairól és
biztonságos használatának szabályairól, különös tekintettel a Felhasználói azonosító és a belépéshez, illetve azonosításhoz szükséges
Bejelentkezési jelszó, SMS Bejelentkezési jelszó, TPIN kód valamint az Aláírási jelszó gondos őrzésének, valamint a GRÁNIT NetBank,
GRÁNIT TeleBank, GRÁNIT VideóBank és GRÁNIT iSMS illetéktelen személyek által történő használatának veszélyeiről.
2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Elektronikus szolgáltatás igénybevételére – a Bank által erre rendszeresített külön nyomtatványokon /
szerződéseken – jogosult harmadik személyt Felhasználóként bejelenteni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Felhasználóként csak olyan
személy nevezhető, aki az adott Bankszámla felett Rendelkezőként megjelölésre került, ezzel ellentétes rendelkezését a Bank nem
teljesíti.
3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Elektronikus szolgáltatás Felhasználóként a Számlatulajdonos és a Társtulajdonos önálló számla feletti
jogosultsággal rendelkezik.
4. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 2019.10.28-tól megkötött Pénzforgalmi keretszerződések esetén a GRÁNIT NetBank,
TeleBank és VideóBank szolgáltatások a szerződés kötelező része.
5. A GRÁNIT NetBank és GRÁNIT VideóBank szolgáltatások igénybevételéhez megadott adatokat és jogosultságot a Bank egységesen
kezeli, azaz a Felhasználói adatok és jogosultságok mértéke ezen szolgáltatásokra egységesen kiterjed.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy GRÁNIT TeleBank szolgáltatás igénylése esetén - valamennyi bankszámla tekintetében, amely felett
rendelkezni jogosult - egy felhasználói azonosítóval rendelkezik.
6. Az Ügyfél a jelen Szerződés alapján a Bank által nyitott Bankszámla vonatkozásában GRÁNIT SMS szolgáltatás igényléséről a III.B.
pontban, az SMS/iSMS üzenetek küldési beállításáról a III.A.1. pontban nyilatkozik.
7. GRÁNIT iSMS szolgáltatás használatára jelen Szerződés aláírásával Ügyfél automatikusan jogosulttá válik. Ügyfél tudomásul veszi és
elfogadja, hogy a Bank kizárólag a III.A.1. pontban megjelölt tranzakciókról és egyenlegekről értesíti mobilszolgáltatón keresztül küldött
SMS üzenet helyett GRÁNIT eBank alkalmazáson keresztül kézbesített iSMS formájában, amelynek feltétele, hogy Ügyfél rendelkezik
GRÁNIT NetBank és GRÁNIT SMS szolgáltatással egyaránt, és az Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben
részletezett beállításokat (alkalmazás telepítését, III.B pontban megadott telefonszám regisztrálását és a NetBanki aktiválást) Ügyfél
elvégezte valamely (akár a III.B pontban megadott telefonszámtól eltérő telefonszámhoz tartozó) mobilkészülékén továbbá ezen a
mobilkészüléken az iSMS küldésekor van internet kapcsolat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a GRÁNIT eBank alkalmazáson keresztül
küldött marketing tartalmú üzenetek II.7. pont szerinti nyilatkozatának megfelelő szűrésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a
GRÁNIT iSMS szolgáltatás GRÁNIT NetBank szolgáltatáson keresztül is aktiválásra került, melynek keretében Ügyfél azonosítja magát.
Amennyiben a szolgáltatás nem kerül GRÁNIT Netbank szolgáltatáson keresztül aktiválásra, akkor a regisztrált mobiltelefonszámra a
Bank küldhet marketing tartalmú üzenetet, függetlenül a II.7. pont szerinti nyilatkozat tartalmától. Ebből vagy esetleges téves
regisztrációból eredő károkért a Bank nem felel.
8. Az Ügyfél kizárólag saját használatú mobiltelefonszámát adhatja meg a banki szolgáltatások (pl. Elektronikus szolgáltatások)
igénybevételéhez. Amennyiben a megadott mobiltelefonszám kikerül az Ügyfél birtokából, vagy bármely okból másik mobiltelefonszámot
kíván megadni, azt haladéktalanul köteles a Bank felé bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő minden kárért az Ügyfelet terheli a
felelősség.
9. A Bank a jelen Szerződésben igényelt Elektronikus Szolgáltatást a jelen Szerződés Bank általi aláírását követően - GRÁNIT NetBank és
GRÁNIT VideóBank szolgáltatás esetén - a kezdeti Bejelentkezési jelszó, - GRÁNIT TeleBank szolgáltatás esetén - a TeleBank azonosító
és a kezdeti TPIN kód Bank általi SMS útján történő megküldésétől nyújtja.
IV.

Bankkártya szerződés
1. Főkártya adatai
Az Ügyfél a jelen Szerződés alapján a Bank által nyitott, alábbi pontban megjelölt forint Bankszámla vonatkozásában:
Bankkártyát igényel:

Igényelt kártya típusa:









igen



nem

GRÁNIT Most dombornyomott bankkártya
MasterCard Standard PayPass dombornyomott bankkártya
MasterCard Standard PayPass nem dombornyomott bankkártya
GRÁNIT-COOP Co-branded PayPass dombornyomott bankkártya
GRÁNIT-COOP Co-branded PayPass nem dombornyomott
bankkártya
GRÁNIT Platinum dombornyomott bankkártya

Bankkártyán szereplő név8:
(Szóközökkel max. 24 karakter lehet!)

Napi készpénzfelvételi (ATM) limit:
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Napi vásárlási (POS) limit:
Bankszámla száma:
Törzsvásárlói szám:
(Kizárólag GRÁNIT-COOP Co-branded bankkártyánál!)

AEGON „Bankkártya” Utasbiztosítást igényel:
(Platinum ill. beépített utasbiztosítású bankkártyánál nem
igényelhető!)

forint

121000
90

-





igen



nem

2. Társkártya adatai
Az Ügyfél a jelen Szerződés alapján a Bank által nyitott, alábbi pontban megjelölt forint Bankszámla vonatkozásában:
Társkártyát igényel:

Igényelt kártya típusa:








igen



nem

MasterCard Standard PayPass dombornyomott bankkártya
MasterCard Standard PayPass nem dombornyomott bankkártya
GRÁNIT-COOP Co-branded PayPass dombornyomott bankkártya
GRÁNIT-COOP Co-branded PayPass nem dombornyomott
bankkártya
GRÁNIT Platinum dombornyomott bankkártya

Bankkártyán szereplő név8:
(Szóközökkel max. 24 karakter lehet!)

Napi készpénzfelvételi (ATM) limit:

forint

Napi vásárlási (POS) limit:

forint

Bankszámla száma:
Törzsvásárlói szám:
(Kizárólag GRÁNIT-COOP Co-branded bankkártyánál!)

AEGON „Bankkártya” Utasbiztosítást igényel:
(Platinum ill. beépített utasbiztosítású bankkártyánál nem
igényelhető!)

121000
90

-





igen



nem
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A Bankkártya megszemélyesítése csak a Kártyabirtokos személyi azonosító okmányában szereplő nevére, vagy amennyiben az 24 kar akternél hosszabb,
úgy annak értelemszerű rövidítésére történhet.

3. Ügyfél kijelenti, hogy a Banktól a jelen Szerződés szerinti bankkártya szolgáltatás igénybevételéhez e fejezetben megjelölt Bankkártya
kibocsátását igényelte a Bank által nyitott IV.1. és / vagy IV.2. pontban megjelölt forint Bankszámlához. Ügyfél tudomásul veszi és
elfogadja, hogy amennyiben a IV.1. pontban GRÁNIT Most bankkártya igényelt, úgy annak lejárati ideje 2022. (kettőezer-huszonkettedik)
év január hónap utolsó napja.
4. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a IV.1. pontban nem GRÁNIT Most bankkártyát igényelt, a Bank a kártyagyártási
folyamatot jelen Szerződés Bank általi befogadását (aláírását) követően indítja el a Bank, amikor a bankkártya kibocsátási díjára és – ha
van - az első éves kártyadíjra illetve - havi díjjal rendelkező bankkártya-termék esetén – az első havi kártyadíjra – sürgősségi
kártyagyártás esetén – a Sürgősségi bankkártya díjára is rendelkezésre áll a szükséges fedezet a IV.1. és / vagy IV.2. pontban megjelölt
bankszámlán. Fedezetet a nem kedvezményes díjakra kell biztosítani - abban az esetben is, ha Ügyfél kedvezményes díjra jogosult amely elmulasztása esetén a kártyagyártási folyamat nem indul el. A kibocsátási díj ügyfél részéről történő megfizetését az Ügyfél
szolgáltatás igénybevételéhez történő kifejezett hozzájárulásának tekintik a Felek. Sürgősségi bankkártya esetén jelen Szerződés Bank
általi befogadása és a szükséges mértékű fedezet biztosításától számított 1 banki munkanapon belül történik meg az igényelt bankkártya
kézbesítése az átvételként megjelölt helyen.
5. Ügyfél jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a biztonságos kártyahasználat érdekében az igényelt vagy a beállított
kártyahasználati limitet egyoldalúan csökkentse.
6. Ügyfél nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés megkötését megelőzően, a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII.
törvény szerinti tájékoztatást megkapta.
7. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően
annak a kártyabirtokos természetes személynek a személyi adatait, és a Bankkártya használatával kapcsolatos adatokat küldi meg a KHRbe, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről
szóló 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés keretében igényelt, valamint a későbbiekben megújításra kerülő Bankkártyája a jelen
Szerződésben megadott, vagy utólagosan módosított, a Kártyabirtokosnak a Banknál levelezési címként nyilvántartott címére kerül
postázásra (sürgősségi szolgáltatás igénybevétel esetét kivéve).
9. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankkártyát kizárólag a jelen Szerződésben, valamint a Bank mindenkor hatályos Bankkártya
Szolgáltatásról szóló Általános Szerződési Feltételeiben foglalt szabályoknak megfelelően használja. Amennyiben az Ügyfél a Bankkártyát
LAK_SZLA_01_m02_Pénzforgalmi_Keretszerződés_Társtulajdonossal_20200709
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ettől eltérően, illetve jogszabályba ütközően használja, a Banknak jogában áll a Bankkártyát visszavonni és jelen Szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
10. [HA A IV.1. VAGY A IV.2. PONTBAN KÉRTEK AEGON UTASBIZTOSÍTÁST:
Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a IV.1. és / vagy IV.2. pontban utasbiztosítás igénylése bejelölésre került, úgy a jelen Szerződés
alapján kibocsátott azon Bankkártyához, ahol az igénylés bejelölésre került AEGON „Bankkártya” Utasbiztosítás tartozik.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Biztosító kockázatviselése a Bankkártya aktiválását követő első napon kezdődik, és mindaddig tart, amíg
a Bank a kártyabirtokos Ügyfél, mint biztosított személyére vonatkozó biztosítási díjat megfizette a Biztosító részére (melynek előfeltétele,
hogy a Bank részére megfizetésre kerüljön a biztosítási díj), illetve a vonatkozó biztosítási szerződés egyéb okból nem szűnt meg.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a biztosítás területi hatálya – az állandó lakóhely szerinti ország kivételével - az egész világra kiterjed, kivéve
az utazás eszközéül használt személygépkocsival kapcsolatos szolgáltatásokat. Az utazás eszközéül használt személygépkocsival
kapcsolatos szolgáltatások csak EURÓPA területén bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkoznak. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a
Bank a biztosítási ügyintézéshez, annak szükséges mértékében a banktitoknak minősülő adatait átadja a Biztosító részére, a Biztosító
pedig jelen szerződés aláírását követően a kárrendezéshez szükséges esetekben és mértékben a jelen szerződésben megadott,
banktitoknak, illetve biztosítási titoknak minősülő adatait átadja a következő tevékenységet végző megbízottjainak: segítségnyújtó
partnerének, a Europ Assistance Magyarország Kft.-nek (1134 Budapest, Dévai u 26-28.), illetve megbízott orvosnak, megbízott
felülvizsgálónak, megbízott fordítónak, adósság- és díjbehajtással megbízott vállalkozásnak és megbízott ügyvédjének. A Biztosító köteles
törölni minden olyan személyes és különleges adatot, amelynek kezelése esetén az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez
az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. A Biztosító köteles a tudomására
jutott adatokat biztosítási titokként kezelni és e titkot időbeli korlát nélkül megtartani.
Ügyfél kijelenti, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó AEGON „Bankkártya” Utasbiztosításra vonatkozó
Szerződési Feltételeket átvette, az abban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Tudomásul veszi továbbá, hogy a
biztosítási szolgáltatási igények érvényesítésére kizárólag a biztosított jogosult és köteles, ide értve a kártérítési igényekkel kapcsolatos
igényérvényesítést is. Az igényérvényesítésben a Bank nem vesz részt, annak eredményéért, illetve az igényérvényesítés elmulasztásáért
a Bankot semmiféle felelősség nem terheli.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a biztosított személyére vonatkozó biztosítási fedezet megszüntetését a Bankhoz bejelentett írásbeli
nyilatkozattal lehet kérni és az a tárgyhó végével hatályos, amely nappal megszűnik a Biztosító kockázatviselése. Megszűnik továbbá a
Biztosítónak a biztosítottra vonatkozó kockázatviselése abban az esetben is, ha bármely okból megszűnik jelen bankkártya szerződés.
Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a biztosítás mindenkor érvényes havi díjával a IV.1. és / vagy IV.2. pontban megjelölt bankszámlát
megterhelje. A biztosítási díj mindenkor esedékes összegét a Bank vonatkozó Hirdetménye tartalmazza.]

[HA A IV.1. VAGY A IV.2. PONTBAN PLATINUM BANKKÁRTYÁT KÉRTEK:

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a IV.1. és / vagy IV.2. pontban Platinum bankkártyát igényelt, úgy ahhoz a Mapfre Asistencia
S.A. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Biztosító) által nyújtott „GRÁNIT Prémium Utasbiztosítás” tartozik.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Biztosító kockázatviselése az adott Kártyabirtokos vonatkozásában jelen szerződéshez tartozó, az adott
Kártyabirtokos nevére elsőként kibocsájtott Platinum bankkártya kibocsátási napjával (Contract Opening Day) kezdődik és mindaddig tart,
amíg a Bank az Ügyfél személyére vonatkozó biztosítási díjat megfizette, illetve a vonatkozó biztosítási szerződés egyéb okból nem szűnt
meg.
Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Biztosító részére, a Biztosító pedig jelen szerződés aláírását követően a kárrendezéshez szükséges
esetekben és mértékben a jelen szerződésben megadott, banktitoknak, illetve biztosítási titoknak minősülő adatait átadja a következő
tevékenységet végző megbízottjainak: segítségnyújtó partnerének, a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepének (1146 Budapest,
Hermina út 17.), megbízott szakértőnek, megbízott orvosnak, megbízott felülvizsgálónak, megbízott fordítónak, adósság- és díjbehajtással
megbízott vállalkozásnak és megbízott ügyvédjének. A Biztosító köteles törölni minden olyan személyes és különleges adatot, amelynek
kezelése esetén az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek
kezeléséhez nincs törvényi jogalap. A Biztosító köteles a tudomására jutott adatokat biztosítási titokként kezelni és e titkot időbeli korlát
nélkül megtartani.
Ügyfél kijelenti, hogy a „GRÁNIT Prémium Utasbiztosítás”-ra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket átvette, az abban foglaltakat
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Tudomásul veszi továbbá, hogy a biztosítási szolgáltatási igények érvényesítésére
kizárólag a biztosított jogosult és köteles, ide értve a kártérítési igényekkel kapcsolatos igényérvényesítést is. Az igényérvényesítésben a
Bank nem vesz részt, annak eredményéért, illetve az igényérvényesítés elmulasztásáért a Bankot semmiféle felelősség nem terheli.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a biztosított személyére vonatkozó biztosítási fedezet megszüntetése a Bankhoz bejelentett, Platinum
bankkártya megszüntetésére vonatkozó írásbeli nyilatkozattal történik, amely nyilatkozat Bank általi átvételének napján szűnik meg a
Biztosító kockázatviselése. Megszűnik továbbá a Biztosítónak a biztosítottra vonatkozó kockázatviselése abban az esetben is, ha bármely
egyéb okból megszűnik jelen bankkártya szerződés.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Platinum bankkártyához kapcsolódó szolgáltatások és azok díjtételei külön Hirdetményben kerülnek
feltüntetésre. Ezen Hirdetményben feltüntetett, az Ügyfél által igénybe vehető harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és kedvezmények
tartalma, igénybevételének lehetősége és teljesítésének módja változhat, amelyért a Bank felelősséget nem vállal. Az ebből eredően
felmerült bármely sérelem esetén az Ügyfél közvetlenül a szolgáltatást, illetve kedvezményt nyújtó harmadik fél felé jogosult panasszal
élni.]
V.

A Szerződés hatálybalépése

1.

[HA PAPÍRON TÖRTÉNIK MEG A SZERZŐDÉSKÖTÉS:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés mindkét Fél által történt aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre
szól.]

[HA VIDEÓBANKON TÖRTÉNIK MEG A SZERZŐDÉSKÖTÉS:
A sikeres ügyfél-átvilágítást követően a Bank és az ügyfél azonosított elektronikus úton (GRÁNIT VideóBank rendszeren keresztül) a
jelen Szerződést megköti azzal, hogy a Szerződés hatályba lépésének illetve a számla teljeskörű használhatóvá tételének a feltétele,
hogy a Bank a háttér ellenőrzési műveletek sikeres elvégzést követően e-mailben illetve GRÁNIT NetBank levélben erről értesíti az
ügyfelet. Amennyiben a Bank kéri a Számlatulajdonost, hogy másik pénzintézetnél vezetett saját tulajdonú számlájáról utaljon át jelen
szerződés keretében megnyitott forint bankszámlájára, ennek megtörténte után válik teljeskörűen használható a számla. Az utalás
jóváírására rendelkezésre álló határidő a Szerződés megkötését követő 15. naptári nap. Amennyiben ezen határidőn belül nem teljesül
a jóváírás a számlán, úgy a Bank meghiúsult számlanyitás keretében törli az igénylést és a megnyitott bankszámlá(ka)t. Szerződő Felek
megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés határozatlan időre szól.]
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VI.

A Szerződés megszűnése, elállási jog
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés, illetve annak részét képező banki szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
szerződési részek külön-külön vagy együttesen is megszüntethetők azzal, hogy a jelen Szerződésbe foglalt szolgáltatásokra vonatkozó
szerződésrész bármely okból történő megszűnése nem érinti az időközben esetlegesen igénybe vett további banki szolgáltatás nyújtására
vonatkozó rendelkezéseket.
2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést, illetve annak egyes szolgáltatásokra vonatkozó
részét indokolás nélkül, írásban felmondani az egyes szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek szerint.
3. A Bankot az Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott esetekben, az Ügyfelet a Pénzforgalmi Keretszerződés Bank általi egyoldalú
módosítása esetén illeti meg az azonnali hatályú felmondás joga – melynek szabályait a Pénzforgalmi szolgáltatások Általános Szerződési
Feltételei, a Betétügyletek Általános Szerződési Feltételei, az Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei és a
Bankkártya Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.
4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ügyfél a jelen Szerződés alapján nyitott Bankszámlához kapcsolódóan egyéb,
olyan szolgáltatást (is) igénybe vesz, mely tekintetében a felmondási idő hosszabb, mint a Bankszámlára vonatkozó felmondási idő, a
Bankszámla ez utóbbi, hosszabb felmondási idő eltelte időpontjával szűnik meg.
5. Azon esetekben, amikor a jelen Szerződés távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésnek minősül, tehát
akkor amikor a Bank és az Ügyfél oly módon köt szerződést egymással szervezett távértékesítés keretében, hogy a szerződés megkötése
érdekében a Bank kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (jellemzően VideóBank, vagy NetBanki szolgáltatás igénybevételével történő
szerződés kötés, beleértve azon esteket is, amikor a szerződés aláírása a Felek által nem ugyanazon a helyen és időpontban történik) az
Ügyfél a szerződéstől, a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

VII. Irányadó jog, illetékesség
1. Jelen Szerződés aláírásával Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés mellékletét képező dokumentumokat átvette, megismerte, és az
azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Ügyfél kijelenti, és jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeként, azzal egységes egészet képező
Üzletszabályzatot, a Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, a Bankkártya Szolgáltatások Általános Szerződési
Feltételeit, a Betétügyletek Általános Szerződési Feltételeit, az Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, a
vonatkozó Hirdetményeket, valamint a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról,
a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról szóló Tájékoztatót, továbbá a FATCA-ról és a CRS-ről valamint
ezek okán történő illetőségvizsgálatról és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló Tájékoztatókat átvette, megismerte és magára nézve
kötelezőnek elfogadja. Kijelenti, hogy a Bank a jelen pontban felsorolt dokumentumok vonatkozásában jelen Szerződés megkötését
megelőző előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy jelen Szerződés szerinti jogviszony
fennállása alatt kérésére a Bank a mindenkor hatályos Üzletszabályzatát és az Általános Szerződési Feltételeit tartós adathordozón
rendelkezésére bocsátja.
2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzatát, a Pénzforgalmi
Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, a Bankkártya Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, a Betétügyletek Általános
Szerződési Feltételeit, az Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
3. Az Ügyfél és a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a jelen Szerződést a Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzatában,
a Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, a Bankkártya Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, a
Betétügyletek Általános Szerződési Feltételeiben, az Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben foglalt
rendelkezések és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján egyoldalúan módosítani.
4. A jelen Szerződés aláírásával Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a jelen Szerződés nyelvét ismeri, illetve annak szövegét hivatalos fordításban
megismerte, és egyben tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés nyelve ismeretének hiányára annak aláírását követően nem hivatkozhat,
de minden esetben a magyar nyelvű változat rendelkezései az irányadóak.

[HA PAPÍRON TÖRTÉNIK MEG A SZERZŐDÉSKÖTÉS:

Ügyfél megbízza a Bankot, hogy a jelen Szerződés keretében nyitott Bankszámlái feletti rendelkezési jogának gyakorlásához szükséges aláírásellenőrzés során a jelen Szerződésre saját kezűleg rávezetett aláírását, mint aláírás-mintát használja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen
Szerződéssel bejelentett aláírás-mintája - ellenkező rendelkezése hiányában - valamennyi, jövőben nyitott bankszámlájára is érvényes. A Bank
a hozzá bejelentett aláírókat mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az aláírási jog visszavonásáról vagy megváltoztatásáról szóló bankszerűen
aláírt értesítés meg nem érkezett. Változtatás új, két példányban kitöltött aláíró karton Bankhoz való eljuttatása útján történik. A bejelentett
változásnak megfelelő aláírási jogosultságot a Bank a hozzá történő bejelentés visszaigazolásának napjától kezdődően veszi figyelembe. A
Bejelentettől eltérő aláírásokat a Bank érvénytelenként kezeli.]

[HA VIDEÓBANKON KERESZTÜL TÖRTÉNIK MEG A SZERZŐDÉSKÖTÉS:

Ügyfél megbízza a Bankot, hogy a jelen Szerződés keretében nyitott Bankszámlái feletti rendelkezési jogának gyakorlásához szükséges aláírásellenőrzés során a GRÁNIT VideóBank rendszeren keresztül történt ügyfél-átvilágítás keretében rögzített aláírását, mint aláírás-mintát
használja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ily módon bejelentett aláírás-mintája - ellenkező rendelkezése hiányában - valamennyi, jövőben
nyitott bankszámlájára is érvényes. A Bank a hozzá bejelentett aláírókat mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az aláírási jog visszavonásáról
vagy megváltoztatásáról szóló bankszerűen aláírt értesítés meg nem érkezett. Változtatás új, két példányban kitöltött aláíró karton Bankhoz
való eljuttatása útján történik. A bejelentett változásnak megfelelő aláírási jogosultságot a Bank a hozzá történő bejelentés visszaigazolásának
napjától kezdődően veszi figyelembe. A Bejelentettől eltérő aláírásokat a Bank érvénytelenként kezeli.]

Kelt: ………………………………………………………….
Számlatulajdonos / Kártyabirtokos
aláírása / aláírás-mintája
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GRÁNIT Bank Zrt.

Mellékletek:
Azonosító okmányok másolata
Kiemelt közszereplő nyilatkozata
Lakossági Bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Hirdetmény
Hirdetmény a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról
Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerre irányadó szabályokról, a
nyilvántartást céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a Központi
Hitelinformációs Rendszer által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az
adatok átadásáról
 Tájékoztató a FATCA-ról
 Tájékoztató a CRS-ről








 Üzletszabályzat
 Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési
Feltételei

 Betétügyletek Általános Szerződési Feltételei
 Általános Hirdetmények
 Nyilatkozat COOP Klub Törzsvásárlói Programba való





részvételre (kizárólag GRÁNIT-COOP Co-branded
bankkártya esetén)
Aegon Csoportos Utasbiztosítás Szerződési feltételek
Tájékoztató a Betétesnek_Hpt. 6.sz. melléklete
Bankszámla összehasonlító
MAPFRE Csatlakozási Nyilatkozat HA A IV.1. VAGY A

IV.2. PONTBAN PLATINUM BANKKÁRTYÁT KÉRTEK:

Alulírott a GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) képviseletében eljáró munkavállaló/közvetítő nyilatkozom, hogy az azonosított személyt
(személyeket) a neve és az általa személyesen átnyújtott, fent rögzített azonosító okmány típusa és száma alapján, jelen Pénzforgalmi
Keretszerződés aláírását megelőzően személyesen azonosítottam, az azonosító okmányok érvényességét és személyazonosságának igazoló
ellenőrzését elvégeztem, az azonosító adatokat tartalmazó dokumentumok másolatát és a Kiemelt közszereplő nyilatkozatot mellékelten
csatolom. Az adatokat a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához kerültek rögzítésre.
Kelt: ………………………………………………………….

Értékesítési partner aláírása:

Azonosítást végző személy neve:

…………………………………………

Azonosítást végző személy aláírása:

…………………………………………

………………………………………………………………………

Kódja:

…………………..…………..

A BANK TÖLTI KI!
Számlatulajdonos Ügyfélszáma:

Rögzítette (név+dátum):

Ellenőrizte (név+dátum):

…………………………………………

Társtulajdonos Ügyfélszáma:

…………………………………………

EuroBank

TOL

NetBank Admin

TPIN regiszter

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
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