
Hatályos: 2020.03.02-től

DÍJ MINIMUM MAXIMUM

Számlanyitás díja 15 000 Ft

Számlavezetés havidíja 6 000 Ft

Alszámlanyitási díj díjmentes

Alszámlavezetési díj díjmentes

Folyószámla látra szóló kamata 0,0000%

Eseti átutalások forintban**

Elektronikus csatornán keresztül 0,115% 200 Ft

papíralapú megbízás (IG1 és IG2 

elszámolás esetén) 
(1) 0,200% 1 500 Ft

VIBER átutalás díja 100 000 Ft

Elektronikus csatornán keresztül forgalmi jutalék mentes
papíralapú megbízás (IG1 és IG2 

elszámolás esetén) 
(1) 2 000 Ft

Elektronikus csatornán keresztül forgalmi jutalék mentes

papíralapú megbízás forgalmi jutalék mentes

Elektronikus csatornán keresztül forgalmi jutalék mentes

papíralapú megbízás forgalmi jutalék mentes
Csoportos átutalási megbízások

Bankon kívüli utalás díja 0,115% 50 Ft

Bankon belüli utalás díja 50 Ft

Beszedés benyújtásának díja egyedi megállapodás
Rendszeres átutalási megbízások  

Elektronikus csatornán keresztül
(1) 0,115% 200 Ft

papíralapú megbízás
(1) 0,200% 1 500 Ft

Elektronikus csatornán keresztül forgalmi jutalék mentes

papíralapú megbízás 200 Ft
Forintban érkező tételek jóváírása***

Bejövő forint jóváírás díja forgalmi jutalék mentes

Postai úton történőelszámolások

Postai készpénzes átutalási megbízás jóváírásának díja 200 Ft

Postai kifizetési utalvány teljesítésének díja 0,125% 600 Ft

Eseti megbízások devizában forintszámláról

Elektronikus csatornán keresztül forgalmi jutalék mentes

papíralapú megbízás 2 000 Ft

Elektronikus csatornán keresztül forgalmi jutalék mentes

papíralapú megbízás forgalmi jutalék mentes
Bankelőzmény nélküli deviza megbízások

Elektronikus csatornán keresztül 0,150% 3 500 Ft

papíralapú megbízás 0,225% 6 000 Ft

Elektronikus csatornán keresztül 0,150% 3 500 Ft

papíralapú megbízás 0,225% 6 000 Ft

Elektronikus csatornán keresztül 0,115% 200 Ft

papíralapú megbízás 0,200% 1 500 Ft

Devizában érkező jóváírások forintszámlára

Bejövő SEPA devizajóváírás díja forintszámlára forgalmi jutalék mentes

Bejövő nem SEPA deviza jóváírás díja forintszámlára forgalmi jutalék mentes

Készpénz befizetés

Számlával megegyező devizanemben 0,075% 350 Ft

Számlától eltérő devizanemben 0,075% 350 Ft

Készpénz felvétel

Forintban forintszámla terhére 0,313% 350 Ft

Valutában, forintszámla terhére 0,313% 350 Ft

NetBank telepítés díja díjmentes

Ügyfél általi telepítése díjmentes

Bank általi telepítése 25 000 Ft+ ÁFA

Vállalkozói 25 000 Ft+ ÁFA

Szolgáltatói 75 000 Ft+ ÁFA

Ügyfélterminál (Elektra) havi díja díjmentes

eBank/Lock regisztrációs díja 0 Ft

eBank/Lock havi díja 0 Ft

0 Ft

Akcióban 0 Ft / hó 
(13)

, 

egyébként 1 000 Ft / hó

Tranzakciós díj
(6) mindenkori hatályos jogszabály szerinti mérték

Igazolás kiadásának díja 2 000 Ft

Rendkívüli számlakivonat díja 1 000 Ft

Számlakivonat díja díjmentes

Számlakivonat másolat díja 100 Ft

Befektetési és árfolyamigazolás díja díjmentes

Belföldi telefax költsége 250 Ft

Külföldi (Európán kívüli) telefax költsége 750 Ft

SEPA átutalás díja EGT-n belül

Ügyfélterminál (Elektra) licenc díja

VideóBank szolgáltatás havi díja általános információkérés esetén

(korábbi Érdeklődés/Tanácsadás funkció) 
(11)

VideóBank szolgáltatásra történő előfizetés havi díja (korábbi Ügyintézés funkció)
 (12)

HUF PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

3. Forint műveletek

Bankon belüli megbízás díja

Bankon belüli deviza átutalás  díja forintszámláról

Saját számlák közötti deviza átvezetés díja 

Nemzetközi deviza átutalás díja

Belföldi forintátutalás díja

Bankon belüli forint átutalás díja

Saját számlák közötti forint átvezetés díja

Belföldi forintátutalás (előre értéknapozott) 

tranzakcióhoz igényelt zárolás

Bankon kívüli megbízás díja 

Ügyélterminál (Elektra) telepítési díja

 HIRDETMÉNY

Az 5 milliárd forint éves nettó árbevételt meghaladó 

MEGNEVEZÉS
A GRÁNIT BANK KONDÍCIÓI

1. Alapszolgáltatások

2. Látraszóló egyenlegre fizetett kamatok

4. Deviza műveletek

5. Pénztári tranzakciók

6. Elektronikus banki szolgáltatások

7. Egyéb díjak, költségek

nagyvállalatok részére nyújtott

Belföldi deviza átutalás díja
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HUF PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

 HIRDETMÉNY

Az 5 milliárd forint éves nettó árbevételt meghaladó 

MEGNEVEZÉS
A GRÁNIT BANK KONDÍCIÓI

nagyvállalatok részére nyújtott

Külföldi (Európán belüli) telefax költsége 500 Ft

Egyenlegközlő egyéni formátumban díja 5 000 Ft

Bankinformáció díja 2 000 Ft

Megbízás törlésének díja 2 000 Ft

100 millió Ft-ig 5 000 Ft

100 millió felett 0,200% 5 000 Ft

Jogosulatlan reklamáció kezelésének díja 3 000 Ft
Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven belüli időszakra) 5 000 Ft
Pótlólagos adatgyűjtés díja (éven túli időszakra) 10 000 Ft

Könyvelési tétel sorbaállításának díja 500 Ft

Bankfiókban
1 000 Ft/tétel akciósan: 0 Ft/tétel, az akció 

időtartama: 2020.03.02-től 2020.08.31-ig

GRÁNIT eBankon keresztül
300 Ft/tétel akciósan: 0 Ft/tétel, az akció 

időtartama: 2020.03.02-től 2020.08.31-ig 

Bankkártya díjak

Bankkártya éves díja 8 990 Ft
Bankkártya műveletek

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

1 000 Ft/ db

12.000 Ft

Átvétel: Budapesten házhozszállítással 20.000 Ft

Átvétel: vidéken házhozszállítással 47.000 Ft

12.000 Ft

Átvétel: Budapesten házhozszállítással 20.000 Ft

Átvétel: vidéken házhozszállítással 47.000 Ft

Kártya letiltás díja 10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Opcionális biztosítás díja kártyadíjba beépítve

0 Ft

0 Ft / hó 

SMS díjak

Teljes körű SMS szolgáltatás havidíja (minden számlatranzakció) 1 000 Ft

25 Ft

iSMS szolgáltatás havidíja 0 Ft

iSMS díj 0 Ft

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. Módosítás oka: Azonnali Fizetési Rendszer bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások változása. Postafiók bérlés szolgáltatás törlése. Készpénzfelvétel ATM-

ből külföldön díjtétel változása. A VideóBank szolgáltatásra történő előfizetés akciós havi díjának meghosszabbítása.

*** Ide tartoznak a Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2.1.2.1 pontjában meghatározottak szerint azonnali átutalási megbízásnak minősülő tranzakciók jóváírása is.

(13) 
Az akció a 2020.12.31-ig felszámított havidíjakra vonatkozik.

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

(11)
 A GRÁNIT VideóBank rendszer használatakor (Információt szeretnék gomb választását követően) az ügyfél nem azonosítja magát a NetBanki felhasználó nevével, jelszavával és az egyszer használatos SMS 

Bejelentkezési jelszóval.

(12) 
Ha az ügyfél szerződést köt GRÁNIT VideóBank szolgáltatásra, akkor a díj minden megkezdett naptári hónapra vonatkozóan kerül felszámításra. A GRÁNIT VideóBank rendszer használatakor (Ügyfél vagyok gomb 

választását követően) az ügyfél azonosítja magát a NetBanki felhasználó nevével, jelszavával és az egyszer használatos SMS Bejelentkezési jelszóval.

IG2  - a BKR (Bankközi Klíring Rendszer) napközbeni többszöri elszámolásban feldolgozott tranzakciók.   Az ügyfél által a saját számlája terhére elektronikus csatornákon vagy papíralapon benyújtott eseti, rendszeres és 

elektronikus csatornákon benyújtott csoportos átutalási megbízások feldolgozása/teljesítése kizárólag IG2 elszámolási rendszerben történik.

A bankkártya limitek módosítása esetén az új limitek legkésőbb a megbízás benyújtásának napját követő munkanapon, 12 órától érhetőek el. 
(9)

Az alapértelmezett POS darabszám limit módosítás minden olyan bankkártya 

esetében érvénybe lép, amelynél korábban még nem volt darabszámra vonatkozó limitmódosítás.

(10)
 Kizárólag a Központi Fiókban vagy a WestEnd ügyfélközpontban történő személyes szerződéskötéskor, bankkártya/ PIN kód átvételére vonatkozó költség.

SMS díj (Külföldi telefonszámra történő NetBank jelszó küldés esetén, roaming költség 

felszámításra kerül)

Kártya ideiglenes lezárás díja GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül

Kártya visszaaktiválás díja GRÁNIT eBnk/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül

Limitmódosítási díj GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson kersztül 
(7)

Sürgősségi bankkártya igénylés 1 banki munkanapon belül, belföld 
(9)

Sürgősségi bankkártya pótlás 1 banki munkanapon belül, belföldön 
(9)

Átvétel: Központi fiókban vagy WestEnd ügyfélközpontban

Átvétel: Központi fiókban vagy WestEnd ügyfélközpontban

Digitalizált bankkártya havi díj GRÁNIT eBank/GRÁNIT Pay funkción keresztül 
(8)

Bankkártya és kapcsolódó PIN boríték fióki átvétel 
(10)

Készpénzfelvétel ATM-ből belföldön

Másodlagos számlaazonosító hozzárendelése, törlése

(3)
 A Bank HUF, EUR, USD, GBP, CHF devizákban vezet bankszámlát (pénzforgalmi és letéti)

8. Bankkártya

Megbízás visszahívásának díja

(4)
 Kényszerhitel kamata a mindenkori érvényes Ptk. Késedelmi kamat meghatározás szerint kerül felszámításra

(2)
 Integrációs ATM/POS terminal: lista a Gránit Bank honlapján elérhető

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

(1)
 IG1- a BKR éjszakai elszámolásban feldolgozott tranzakciók, amely elszámolási mód felhatalmazó levélen alapuló beszedések (kivéve: csoportos beszedés), valamint a hatósági átutalási megbízások és átutalási végzések 

teljesítése során kerül alkalmazásra. 

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

Napi POS használati limit 1 000 000 Ft, Napi POS használati limit 20 db 
(9)

(9)
 Kizárólag személyes PIN és bankkártya átvétel esetére biztosítható szolgáltatás. Házhozszállítással történő sürgősségi kártyagyártás-/ pótlás esetén a futárszolgálattal történik a kézbesítés. A bankkártya a következő 

banki munkanapon történő kézbesítéséhez a sürgősségi bankkártya gyártási-, pótlási igényt adott  banki munkanapon 8:00 és 16:00 óra között kell benyújtani.

(8)
 Az eBank szolgáltatás Pay funkciója NFC képes és legalább 4.3-as Androidos operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefon vagy legalább iPhone 6-on érhető el.

GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított maximális napi limit:

Napi ATM használati limit 1 000 000 Ft

Napi POS/ on-line használtai limit 1 000 000 Ft

On-line limit: a bankkártya fizikai jelenléte nélkül kezdeményezett tranzakciókra értendő (pl. internetes vásárlások, online előfizetési terhelések), amelyek részét képezik a POS limitek, így nem haladhatják meg a POS 

limitnek, így nem haladhatják meg a POS limit összegét.
(7)

A GRÁNIT eBank/ GRÁNIT Lock szolgáltatáson keresztül beállított napi limit a beállítás a GRÁNIT eBank applikáción keresztül történő visszaigazolásakor lép életbe.

(5)
 Alapértelmezett bankkártya limitek:

Elektronikus csatorna: GRÁNIT Netbank, GRÁNIT eBank, GRÁNIT Ügyfélterminál és/ vagy GRÁNIT Videobank

(6)
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
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