
         HIRDETMÉNY      

Az 5 milliárd forint éves nettó árbevételt meghaladó       

nagyvállalatok részére nyújtott      

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

Érvényes: 2020.10.22-től HUF

Bankkártya

Bankkártya kondíciók

Bankkártya díjak

Bankkártya éves díja 8 990 Ft

Társkártya éves díja 8 990 Ft

GRÁNIT Digital Kártyaszolgáltatás 
(5)

Bankkártya műveletek

Készpénzfelvétel ATM-ből 

belföldön
280 Ft + 0,300 % 

Készpénzfelvétel ATM-ből 

külföldön
280 Ft + 0,300 % 

Egyenleg lekérdezés ATM-en 100 Ft

Bankpénztári készpénzfelvétel

Idegen belföldi POS terminálon 280 Ft + 0,300 %

Idegen külföldi POS terminálon 1120 Ft + 1,000 %

Egyéb bankkártyával kapcsolatos díjak

Bankkártya pótlás 1 200 Ft

PIN kód pótlás 1 200 Ft

Kártya letiltás díja 10 000 Ft

Opcionális biztosítás díja kártyadíjba beépítve

SMS díjak

Teljes körű SMS szolgáltatás 

havidíja (minden számlatranzakció)
1 000 Ft

SMS díj 25 Ft

Akcióban 2020.10.22.- 2020.12.31. között: 0 Ft

Akció nélkül: 990 Ft

Módosítás oka: GRÁNIT Digital Kártyaszolgáltatás bevezetése.

Napi POS használati limit 1 000 000 Ft, Napi POS használati limit 20 db*

A bankkártya limitek módosítása esetén az új limitek legkésőbb a megbízás benyújtásának napját követő munkanapon, 12 

órától érhetőek el  *Az alapértelmezett POS darabszám limit módosítás minden olyan bankkártya esetében érvénybe lép, 

amelynél korábban még nem volt darabszámra vonatkozó limitmódosítás.

Napi ATM használati limit 500 000 Ft, napi ATM használati limit 5 db

(1)
 Az elszámolás gyakorisága:

Deviza tranzakciós díjak, valamint egyéb eseti díjak esetén tranzakciónként

Forint tranzakciós díjak, valamint időszaki díjak esetén havonta, tárgyhónap utolsó naptári napján

Bankszámla látra szóló kamat jóváírása: havonta, tárgyhónap utolsó naptári napján

Bankkártya éves díja: a kártyaigénylés elszámolásakor az igényléstől számított 1 évre előre

Bankkártya tranzakciós díjak: a bankkártya tranzakció Gránit Bank által történő terhelésekor, tranzakciónként

SMS szolgáltatás havi díja és tételdíja havonta, tárgyhónap utolsó naptári napján

(2)
 A Bank HUF, EUR, USD, GBP, CHF devizákban vezet bankszámlát (pénzforgalmi és letéti)

(3)
 Kényszerhitel kamata a mindenkori érvényes Ptk. Késedelmi kamat meghatározás szerint kerül felszámításra

(4)
 Alapértelmezett bankkártya limitek:

(5)
 GRÁNIT Digital Kártyaszolgáltatás: a szolgáltatás igénybevételekor a Bank a GRÁNIT eBank applikációban teszi elérhetővé a 

kártyagyártás elindítását követő munkanapon a GRÁNIT Business bankkártya adatait, mely fizikai és online vásárlásra 

használható. Fizikai vásárlás előtt az Instant Bankkártya mobilfizetési megoldásban (Apple Pay/GRÁNIT Pay) történő 

digitalizálása szükséges. Az Apple Pay-el történő fizetések esetén a szolgálatás korlátlanul igénybevehető. GRÁNIT Pay-el 

történő fizetések esetén 15 ezer forint alatti összegű tranzakciókra használható. Az Instant Bankkártyához PIN kód nem tartozik 

és készpénzfelvételre nem használható. Az Instant Bankkártya a fizikai Bankkártya aktiválásával automatikusan megszűnik. A 

szolgáltatás igénylése kizárólag a Pénzforgalmi Keretszerződéssel egyidejűleg megkötésre kerülő Bankkártya Szerződés 

esetén, fizikai Bankkártya igénylésével együttesen lehetséges.


