
Hatályos: 2020.06.22-től

KONDÍCIÓ MINUMUM MAXIMUM

Számlanyitás díja 10 EUR

Számlavezetés havidíja 10 EUR

NetBank / Telepített banki terminál használat 10 EUR

TeleBank használat havidíja 0 EUR

Folyószámla látra szóló kamata -0,30%

Folyószámla látra szóló EBKM -0,30%

Eseti megbízások devizában

elektronikus megbízás   0,40% 15 EUR

TeleBank-on megadott megbízás

papíralapú megbízás

elektronikus megbízás 0,35% 1,5 EUR

TeleBank-on megadott megbízás

papíralapú megbízás

elektronikus megbízás 0,20% 10 EUR

TeleBank-on megadott megbízás

papíralapú megbízás

elektronikus megbízás

TeleBank-on megadott megbízás

papíralapú megbízás
Devizában érkező jóváírások

Bejövő SEPA devizajóváírás díja devizaszámlára 0,08% 10 EUR

Bejövő nem SEPA devizajóváírás díja 

devizaszámlára 
0,15% 20 EUR

Bankon belüli deviza átutalás jóváírása forgalmi jutalék mentes
A díjtételek vetítési alapja tranzakciós tétel

Eseti átutalások forintban devizaszámláról

elektronikus megbízás 0,40% 15 EUR

TeleBank-on megadott megbízás

papíralapú megbízás

elektronikus megbízás 0,20% 10 EUR

TeleBank-on megadott megbízás

papíralapú megbízás

elektronikus megbízás

TeleBank-on megadott megbízás

papíralapú megbízás

Bejövő forint-jóváírás díja devizaszámlára 0,15% 20 EUR

Fizetési kérelem indítás*** elektornikus megbízás

Akció keretében 2020.08.31-ig 0 

EUR/tétel, ezt követően 0,14 

EUR/tétel

A díjtételek vetítési alapja tranzakciós tétel

Készpénz befizetés

Valutában, azonos devizanemű számla javára 0,50% 5 EUR

Valutában, nem azonos devizanemű számla javára 0,50% 5 EUR
Készpénz felvétel

Valutában, azonos devizanemű számla terhére 0,70% 7 EUR

Valutában, nem azonos devizanemű számla 0,70% 7 EUR

Érme befizetés devizaszámlára 3,50% 80 EUR

Érme kifizetés devizaszámlára 3,50% 80 EUR

50 EUR

A díjtételek vetítési alapja tranzakciós tétel

Tranzakciós díj* mindenkori hatályos jogszabály szerint

Igazolás kiadásának díja 5 EUR / igazolás

Számlakivonat az ügyfél külön kérésére 3 EUR / kivonat

Belföldi telefax költsége 2 EUR / fax

Külföldi telefax költsége 2 EUR / fax

Postaköltség belföldre A Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint

Postaköltség külföldre A Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint

Egyenlegközlő egyéni formátumban díja 40 EUR / kimutatás

Bankinformáció díja 15 EUR / dokumentum

Megbízás módosításának/törlésének díja 15 EUR / megbízás

Jogosulatlan reklamáció kezelésének díja 30 EUR / előfordulás

40 EUR / adatgyűjtés

80 EUR / adatgyűjtés

Könyvelési tétel sorbaállításának díja 4 EUR / tétel

Rendelkező vagy társtulajdonos módosítási díj 20 EUR / módosítás

Bankon belüli deviza átutalás  díja

        GRÁNIT ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÓI DEVIZA SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE                                

(2018.11.18. utáni szerződéskötésekre)

   A meghirdetett kondícióktól egyedi megállapodással történő eltérés lehetséges

0,60% 25 EUR
Bankon kívüli deviza átutalás díja 

1. Alapszolgáltatások

2. Látra szóló egyenlegre fizetett kamatok

3. Deviza műveletek

Másodlagos számlaazonosító hozzárendelése, törlése

forgalmi jutalék mentes

Forintban érkező tételek jóváírása devizaszámlára **

Saját számlák közötti konverziós átvezetés díja 

devizaszámláról

Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének vagy előre be nem jelentett 

összeg pénztári felvételének díja 

6. Egyéb díjak, költségek

Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven túli időszakra)

Egyéb készpénz-szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak és költségek

5. Pénztári tranzakciók

Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven belüli időszakra)

0,60% 10 EUR

SEPA átutalás díja EGT-n belül

25 EUR

0,60% 10 EUR

Belföldi forintátutalás díja devizaszámláról

Bankon belüli forint átutalás díja devizaszámláról

0,60%

0,50% 6 EUR

forgalmi jutalék mentes

4. Forint műveletek

Saját számlák közötti deviza átvezetés díja



Hatályos: 2020.06.22-től
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        GRÁNIT ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÓI DEVIZA SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE                                

(2018.11.18. utáni szerződéskötésekre)

   A meghirdetett kondícióktól egyedi megállapodással történő eltérés lehetséges

Bankfiókban

3 EUR/tétel akciósan: 0 EUR/tétel, az 

akció időtartama: 2020.03.02-től 

2020.08.31-ig

GRÁNIT eBankon keresztül

1 EUR/tétel akciósan: 0 EUR/tétel, az 

akció időtartama: 2020.03.02-től 

2020.08.31-ig 

Kényszerhitel kamata 0,18%

Teljeskörű sms szolgáltatás havidíja (minden számlatranzakció) 4 EUR
SMS díj/üzenet 0,1 EUR
ISMS szolgáltatás havidíja 0 EUR
ISMS díj 0 EUR

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. Módosítás oka: Látra szóló kamatok mértékének megváltozása.

*2013. január 1-től kerül alkalmazásra, mértéke megegyezik az ügyfél tranzakciói után a tranzakciós illetékre vonatkozó mindenkor érvényes jogszabály szerint a Bank által fizetendő illeték mértékével, az 

illeték mértékét, illetve az illeték alapjául szolgáló tranzakciók felsorolását a "Hirdetmény a tranzakciós díj alkalmazásáról " c.  Általános Hirdetmény tartalmazza

** Ide tartoznak a Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2.1.2.1 pontjában meghatározottak szerint azonnali átutalási megbízásnak 

minősülő tranzakciók jóváírása is, Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1.2 pontjában meghatározott definíció szerinti azonnali 

árfolyamon konvertálva.

7. Kényszerhitel

SMS díjak

Elektronikus csatorna: GRÁNIT Netbank, GRÁNIT eBank, GRÁNIT Telepített banki terminál (Ügyfélterminál) és/ vagy GRÁNIT Videobank

Az egyes díjtételek elszámolásának gyakoriságát a "Hirdetmény a vállalati forint és deviza bankszámlákhoz kapcsolódó díjak elszámolási gyakoriságáról" 

elnevezésű Általános Hirdetmény tartalmazza.

***A Fizetési kérelem szolgáltatás iOS 10.0 és Android 4.3 verziótól elérhető


