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HIRDETMÉNY 
a „Kiemelt GRÁNIT Klub” (korábban „VIP Klub”) tagságról 

 

 
1. A „Kiemelt GRÁNIT Klub” tagság (továbbiakban: Tagság, ide értve a korábban „VIP Klub” tagság néven 

meghirdetett ajánlatot is) feltételhez kötött, kedvezményes ajánlat a Gránit Bank természetes személy 

ügyfelei részére, akik a jelen Hirdetményben meghatározott feltételeket teljesítik. 
 

 
2. A Tagság belépési feltételei: 

 

a) Az Ügyfél GRÁNIT Banknál vezetett lakossági bankszámláira együttesen az elmúlt az elmúlt 3 hónapban 

(előző hónap 25. napjától aktuális hónap 24. napjáig) legalább havi 400 000 Ft összegben érkezett 

jóváírás bankon kívülről vagy harmadik személytől. A Bank nem veszi figyelembe a jóváírások között a 

pénztári befizetéseket, a GRÁNIT Bank hitelezésével kapcsolatosan számlára érkező jóváírásokat, 

valamint a korábbi betétlekötések lejáratakor történő jóváírásokat sem. 
 

b) Az Ügyfél tulajdonosa, résztulajdonosa vagy vezető tisztségviselője egy olyan vállalkozásnak, amelynek 

GRÁNIT Banknál vezetett pénzforgalmi számláján az elmúlt három naptári hónap átlagában a kimenő 

forgalom elérte vagy meghaladta a havi átlagos 10 000 000 Ft-ot, vagy a GRÁNIT Banknál vezetett 

bankszámláinak összesített egyenlege az elmúlt három naptári hónap átlagában legalább 300 000 000 

Ft. 
 

c)    Az Ügyfél az EUROINVEST Holdinghoz vagy a TRIGRÁNIT csoporthoz tartozó vállalkozás munkavállalója. 
 

A Bank a 2. a) feltétel teljesülését minden naptári negyedév végén, míg a 2. b) és c) feltétel teljesülését az 

Ügyfél jelzését követően vizsgálja. Az Ügyfél csak akkor jogosult a Tagságra, ha a Tagság belépési feltételeit 

teljesítette, és a feltételek teljesítését követően a Bank a Tagság fennállásának kezdetéről az Ügyfelet írásban 

(a vizsgálatot követő 10 banki munkanapon belül) értesítette. 
 

 
3. A Tagsághoz az alábbi kedvezmények társulnak: 

 

a)   Bónusz kamat az alábbi megtakarítási termékek vonatkozásában: 

i.  Évi 0,50% bónusz kamat a GRÁNIT Egyszerű forint lekötött betétek esetén 

ii.  Évi 0,30% bónusz kamat a GRÁNIT Rugalmas lekötött betétek esetén 

A  bónusz  kamat  „a  lakossági  betétügyletekről és  egyéb  megtakarításokról  szóló  Hirdetményben” 

meghirdetett standard éves kamat mértékén felül értendő. 

A GRÁNIT Rugalmas betét esetén a bónusz kamat a betétlekötés utolsó hónapjában kerül jóváírásra 
úgy, hogy az erre a hónapra meghirdetett standard éves kamat mértéke 1,80%-kal megemelésre kerül. 
A betét idő előtti feltörése vagy a feltétel nem teljesítése esetén a bónusz kamat nem jár az ügyfélnek! 

A Bank a bónusz kamat mértékét jogosult megváltoztatni, mértékét jelen Hirdetményben teszi közzé. 

Tagsággal érintett betétnek tekinthető, az a jelen pontban meghatározott típusú betét, amelyet az 
Ügyfél azt követően kötött le bankszámláján, hogy a Bank a Tagság fennállásának kezdetéről értesítette 

az Ügyfelet, és amely betét teljes lekötési ideje alatt az Ügyfél a Tagság feltételeit teljesíteti. 
 

b)   díjmentes / kedvezményes díjazású bankkártya (főkártya) egy éven keresztül 
Kiemelt GRÁNIT Klub Tagságba történő belépéskor a meglévő bankszámlához rendelt főkártya - taggá 

válás előtt - utoljára terhelt díját (kibocsátási díját vagy éves kártyadíját) írja jóvá részben vagy 

egészben a Bank egy alkalommal az alábbiak szerint: 

          GRÁNIT Platinum vagy Platinum Plusz főkártya kibocsátási díjának 40%-át, 
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 minden egyéb típusú főkártya esetén a kártya utoljára terhelt díjának (kibocsátási díj vagy éves 

kártyadíj) 100%-át. 
A kártya díjának visszatérítése a Tagság fennállásának kezdetéről szóló tájékoztató levél megküldését 

követő 5 banki munkanapon belül történik meg. 

Ha az Ügyfélnek korábban már történt díjvisszatérítés „Kiemelt GRÁNIT Klub” vagy a korábbi „VIP Klub” 

tagságból adódóan, újabb díjvisszafizetésre nem jogosult. 
 

c)    befektetési- és kiegészítő befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kedvezmények 

A Befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokról szóló, mindenkor hatályos Hirdetményben közölt 
díjtételekhez képest, AKCIÓ keretében, a befektetési szolgáltatásokra szerződött a Kiemelt GRÁNIT Klub 
(korábbi VIP Klub) tagok esetén az alábbi kedvezményes díjak kerülnek felszámításra: 

 
Díj megnevezése                                                AKCIÓ keretében felszámított díjak 

Számlanyitás                                                                                0 Ft 

Számlavezetési díj                                                                     0 Ft / hó 

Tőzsdei azonnali ügyletek megbízási díja                               0,4% min. 300 Ft 

Megbízások módosítása, visszavonása                                           500 Ft 

 
A további díjtételek a Befektetési szolgáltatásokról és kiegészítő befektetési szóló, mindenkor hatályos 

Hirdetményben illetve az egyes jegyzések előtt, közvetlenül kerül meghatározásra. 
Jelen AKCIÓ visszavonásig érvényes! 

 

d)   GRÁNIT folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatkedvezmény 
A Kiemelt GRÁNIT Klub tagok, a Tagság fennállása alatt, a mindenkor hatályos, folyószámlahitelre 

vonatkozó Hirdetményben közzétett hitelkamatból - ide nem értve az akciós jelleggel meghirdetett 

hitelkamatot -  3,00%-os kamatkedvezményre jogosultak. A  kedvezmény más  kedvezménnyel nem 

vonható össze. 
 

e)   személyes TeleBank ügyintéző 
Ügyfélhez rendelt, a Tagság fennállásának kezdetéről szóló tájékoztató levél megnevezett személyes 
ügyintéző áll a Tagság fennállása alatt az ügyfelek rendelkezésre. 

 

f)    ingyenes VideóBank szolgáltatás banki ügyintézésre 
A Kiemelt GRÁNIT Klub tagoknak a Tagság időszaka alatt, ingyenesen lehet igénybe venni a VideóBank 

szolgáltatás ügyintézés funkcióját is. 
 

g)   10% kedvezmény az ATLASZ World Travel Utazási Irodánál 

A Kiemelt GRÁNIT Klub tagok az ATLASZ World Travel körutazásainak és üdüléseinek végösszegéből 

egységesen 10%-os kedvezményt kaphatnak. A kedvezmény igénybevételét az Utazási Irodánál kell 

jelezni, a kedvezményre való jogosultságot, azaz a Klub tagság fennállását a Bank igazolja vissza az 
Iroda számára. 

 
Jelen pontban meghirdetett kedvezmények vonatkoznak azon Ügyfelekre is, akik Tagsága 2013. július 1. előtt 
kezdődött. 

 

 
4. Tagság fenntartási feltételei: 

 
Amennyiben az Ügyfél 

 
2. a) pont alapján lép be a Tagságba, akkor a Tagság folyamatos fenntartásának a feltétele, hogy az Ügyfél 
GRÁNIT Banknál vezetett lakossági bankszámláira együttesen minden hónapban (előző hónap 25. napjától 
aktuális hónap 24. napjáig) legalább havi 400 000 Ft összegben érkezzen jóváírás bankon kívülről vagy 
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harmadik személytől. A Bank nem veszi figyelembe a jóváírások között a pénztári befizetéseket, a GRÁNIT 
Bank hitelezésével kapcsolatosan számlára érkező jóváírásokat, valamint a korábbi betétlekötések lejáratakor 

történő jóváírásokat sem. 
 

2. b) pont alapján lép be a Tagságba, akkor a Tagság folyamatos fenntartásának a feltétele, hogy azon 

vállalkozásnak GRÁNIT Banknál vezetett pénzforgalmi számláján, amelynek az Ügyfél tulajdonosa, 
résztulajdonosa vagy vezető tisztségviselője, folyamatosan, az elmúlt három naptári hónap átlagában a 
kimenő forgalom elérte vagy meghaladta a havi átlagos 10 000 000 Ft-ot, vagy a GRÁNIT Banknál vezetett 
bankszámláinak összesített egyenlege folyamatosan, az elmúlt három naptári hónap átlagában legalább 

300 000 000 Ft. 
 

2. c) pont alapján lép be a Tagságba, akkor a Tagság folyamatos fenntartásának a feltétele, hogy az ügyfél 
folyamatosan az EUROINVEST Holdinghoz vagy a TRIGRÁNIT csoporthoz tartozó vállalkozás munkavállalója 
legyen, melyet a Bank kérésére az ügyfél köteles igazolni.. 

 
 

Amennyiben az  Ügyfél 2013. július 1-ét megelőzően, „VIP Klub”-ként meghirdetett ajánlat 
feltételeinek teljesítésével lépett be a Tagságba, akkor a Tagság további fenntartásához a 
belépéskori feltételeket kell folyamatosan teljesítenie. 

 

 
A Tagság időtartama alatt a Bank folyamatosan ellenőrzi a Tagság fenntartási feltételeinek teljesülését. A 

teljesítés elmaradása esetén fenntartja jogát arra, hogy az Ügyfél Tagságát megvonja, amely az ügyfél 

lakossági ügyfélstátuszának visszasorolásával és a kedvezmények megvonásával jár. Az átsorolás a Bank 
egyedi döntésen múlik. 

 
Amennyiben a Bank a fenntartási feltételek nem teljesítése miatt megvonja az Ügyféltől a Tagságot, csak 

abban az esetben lehet az ügyfél ismételten Klub tag, amennyiben a 2. pontban megjelölt belépési feltételek 
valamennyikét teljesíti, függetlenül attól, hogy korábban milyen feltétel mellett lépett be a Tagságba! 

 
A Tagság megvonásakor fennálló GRÁNIT Egyszerű forint lekötött betét, vagy GRÁNIT Rugalmas lekötött 

betét esetén a Tagságból adódó bónuszkamat a betét lejáratáig - folyamatos betétlekötés esetén - a tagság 
megvonását követő első fordulónapig kerül megadásra. 

 
5. A Tagságra vonatkozó ajánlat - a hozzá kapcsolódó kedvezmények megadásával együtt  - a feltételek 

teljesítése esetén visszavonásig szól, de új tag felvétele 2014. december 31-e után nem történik. A Bank 

fenntartja a jogot a Tagság megszüntetésére, módosítására vagy változtatás nélküli meghosszabbítására. 
 
A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: a 40-es előhívóval rendelkező 

telefonszámok megszűnése. 
 

 
Érvényes: 2018.01.01-től 

 
Budapest, 2017.12.29. 
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