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HIRDETMÉNY 

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 

1.1. Akciós lekötött betétek  
 
 

1.1.1. GRÁNIT eBank betét, 3 hónapra 
 

Akció ideje 2019.11.25-től 2020.09.14-ig tart 
Lekötési idő 

 

3 hónap 

 
 

Betét típusa Éves 
kamat 

EBKM Leköthető 
összeg 

Feltétele 

GRÁNIT eBank 

betét 
3,50% 3,50% 

Minimum: 

50 000 Ft 
 

Maximum: 
30.000.000 Ft 

Új pénz lekötése és a betétlekötés ideje alatt az ügyfél 

rendelkezik teljeskörűen aktivált eBank szolgáltatással. 

  

Éves kamat és EBKM 30.000.000 Ft-ot meghaladó lekötésre a 
feltételek teljesítése esetén 

1,00% 

Éves kamat és EBKM a feltételek nem teljesítése esetén 0,50% 

Éves kamat és EBKM a betét lejárata előtti feltörése esetén 0,10% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 
lejáratakor a folyószámlára történik 

Feltételek ellenőrzése: 
 

A 2020.08.18-tól lekötött betétek esetén a Bank új pénznek tekinti az Ügyfél lekötés napi összesített 

záróegyenlegének és a 2020.07.28-i – viszonyítás napi – összesített záróegyenlegének különbözetét. 
Az összesített záróegyenleg meghatározása során az ügyfél GRÁNIT Banknál fennálló valamennyi 

bankszámlájának, lekötött betétjének, Megtakarítási Számlájának, Tartós Megtakarítási Számlájának (betéti TBSZ) 
összesített záróegyenlege értendő. Forinttól eltérő devizanemben vezetett számlák egyenlege a GRÁNIT Bank által, 

az adott betétlekötés viszonyítási napjára hivatalosan jegyzett, deviza középárfolyamon kerül forintosításra. 

A betétlekötés napján, a betétlekötést követően történő terhelések (pl. bankkártyás vásárlások, átutalások, 
csoportos beszedések, díjterhelések, stb.) és a folyósított hitelösszeg csökkentik az aznapi új pénz összegét. 

A viszonyítás napján vagy azt követően lekötött új pénzes betétek csökkentik az adott napi új pénz egyenlegét. 
 

Egy ügyfél (számlatulajdonos és társtulajdonos együttesen) összesen legfeljebb 30.000.000 Ft összeget jogosult 
eBank betétben tartani, amely összegbe a 2019.11.25-től lekötésre kerülő eBank betétek számítanak bele. 

Amennyiben az ügyfél egy adott eBank betétlekötéssel átlépi a 30.000.000 Ft-ot, akkor ezen betétlekötés teljes 

összegére a Bank éves 1,00%-os kamatot és EBKM-et fizet, a feltételek teljesítése esetén.  
 

A Bank a GRÁNIT eBank betét feltételeinek teljesítését az adott betétlekötés idejének minden hónapjában a 
betétlekötés kezdő napjával megegyező nappal, a betét lejáratának hónapjában a betét lejáratot megelőző öt 

naptári nappal ellenőrzi. A teljesített betéti feltételek alapján a ténylegesen megszolgált kamat százalékos mértéke 

a betét lejárata előtti munkanapon 18:00 óra után látható GRÁNIT NetBankban az adott betétlekötésnél.  
 

Folyamatos betétlekötési típus nem választható ezen betétlekötés esetén. 
 

Az új pénz meghatározásához kérjük, használja eBank applikációját, vagy kérje kollégáink segítségét (NetBanki 
levélben, TeleBank TPIN azonosítással vagy személyes bankfiókunkban), de felhívjuk figyelmét arra, hogy a 
megadott összeget követően a számláin történő aznapi terhelések (pl. bankkártyás vásárlások, átutalások, 
csoportos beszedések, díjterhelések, stb.), csökkentik az adott napi új pénz összegét. 
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1.1.2. Helló GRÁNIT betét, 3 hónapra 
 

Akció ideje 2017.09.12-től 2020.09.14-ig tart 

Lekötési idő 
 

3 hónap 
 

 

Betét típusa Éves 

kamat 

EBKM Leköthető 

összeg 

Feltétele 

Helló GRÁNIT betét 2,20% 2,20% 

Minimum: 
50 000 Ft 

 
Maximum: 

50.000.000 Ft 

Új ügyfél új pénze köthető le, amely bankon kívülről 

kerül átutalásra. 

  
Éves kamat és EBKM 50.000.000 Ft-ot meghaladó lekötésre a 

feltételek teljesítése esetén 
1,00% 

Éves kamat és EBKM a feltételek nem teljesítése esetén 0,50% 

Éves kamat és EBKM a betét lejárata előtti feltörése esetén 0,10% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 

lejáratakor a folyószámlára történik 
Feltételek ellenőrzése: 

 
A számlatulajdonos legelső - Tulajdonosként vagy Társtulajdonosként – a GRÁNIT Banknál valaha megnyitott 

bármely bankszámlájának a szerződéskötése napjától számított 60 napig (a szerződéskötés napját is beleszámítva) 

minősül új ügyfélnek. 
Új pénznek a bankon kívülről utalt pénz minősül, amely a fentiekben meghatározott 60 nap alatt érkezik meg az 

ügyfél számlájára és lekötésre is kerül ezen időszak alatt. 
 

Egy ügyfél (számlatulajdonos és társtulajdonos együttesen) összesen legfeljebb 50.000.000 Ft összeget jogosult 
Helló GRÁNIT betétben tartani, amely összegbe a 2017.09.12-től lekötésre kerülő Helló GRÁNIT betétek 

számítanak bele. Amennyiben az ügyfél egy adott Helló GRÁNIT betétlekötéssel átlépi az 50.000.000 Ft-ot, akkor 

ezen betétlekötés teljes összegére a Bank éves 1,00%-os kamatot és EBKM-et fizet, a feltételek teljesítése esetén.  
 

Folyamatos betétlekötési típus nem választható ezen betétlekötés esetén. 
 

1.1.3.  GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra 
 
Akció ideje 2017.02.01-től 2020.09.14-ig tart 

Lekötési idő 
 

2 hónap 
 

 

Betét típusa Éves 

kamat 

EBKM Leköthető 

összeg 

Feltétele 

GRÁNIT Ajándék 

betét 

1,05% 1,05% 

Minimum: 

50 000 Ft 

 
Maximum: 

30.000.000 Ft 

Új pénz. 

2,15% 2,15% 

Új pénz. 

ÉS 

A betétlekötéssel érintett, GRÁNIT Banknál vezetett 
bankszámlán a betét lekötési idő alatt legalább egyszer 

munkáltatótól vagy ellátást folyósító intézettől 
rendszeres jövedelemnek minősülő (pl. munkabér, 

nyugdíj) átutalás jóváírásra került vagy legalább egyszer 

csoportos beszedés vagy rendszeres átutalási megbízás 
miatt terhelés történt legkésőbb a feltételek ellenőrzése 

napjáig. 
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Éves kamat és EBKM 30.000.000 Ft-ot meghaladó lekötésre a 
feltételek teljesítése esetén 

1,00% 

Éves kamat és EBKM, ha nem új pénz kerül lekötésre 0,50% 

Éves kamat és EBKM a betét lejárata előtti feltörése esetén 0,10% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 
lejáratakor a folyószámlára történik 

Feltételek ellenőrzése: 

 
A 2020.08.18-tól lekötött betétek esetén a Bank új pénznek tekinti az Ügyfél lekötés napi összesített 

záróegyenlegének és a 2020.07.28-i – viszonyítás napi – összesített záróegyenlegének különbözetét. 
Az összesített záróegyenleg meghatározása során az ügyfél GRÁNIT Banknál fennálló valamennyi 

bankszámlájának, lekötött betétjének, Megtakarítási Számlájának, Tartós Megtakarítási Számlájának (betéti TBSZ) 
összesített záróegyenlege értendő. Forinttól eltérő devizanemben vezetett számlák egyenlege a GRÁNIT Bank által, 

az adott betétlekötés viszonyítási napjára hivatalosan jegyzett, deviza középárfolyamon kerül forintosításra. 

A betétlekötés napján, a betétlekötést követően történő terhelések (pl. bankkártyás vásárlások, átutalások, 
csoportos beszedések, díjterhelések, stb.) és a folyósított hitelösszeg csökkentik az aznapi új pénz összegét. 

A viszonyítás napján vagy azt követően lekötött új pénzes betétek csökkentik az adott napi új pénz egyenlegét. 
 

Egy ügyfél (számlatulajdonos és társtulajdonos együttesen) összesen legfeljebb 30.000.000 Ft összeget jogosult 

Ajándék betétben tartani, amely összegbe a 2017.02.01-től lekötésre kerülő Ajándék betétek számítanak bele. 
Amennyiben az ügyfél egy adott Ajándék betétlekötéssel átlépi a 30.000.000 Ft-ot, akkor ezen betétlekötés teljes 

összegére a Bank éves 1,00%-os kamatot és EBKM-et fizet, a feltételek teljesítése esetén.  
 

A Bank a GRÁNIT Ajándék betét feltételeinek teljesítését az adott betétlekötés idejének minden hónapjában a 
betétlekötés kezdő napjával megegyező nappal, a betét lejáratának hónapjában a betét lejáratot megelőző öt 

naptári nappal ellenőrzi. A teljesített betéti feltételek alapján a ténylegesen megszolgált kamat százalékos mértéke 

a betét lejárata előtti munkanapon 18:00 óra után látható GRÁNIT NetBankban az adott betétlekötésnél.  
 

Folyamatos betétlekötési típus nem választható ezen betétlekötés esetén. 
 

Az új pénz meghatározásához kérjük, használja eBank applikációját, vagy kérje kollégáink segítségét (NetBanki 
levélben, TeleBank TPIN azonosítással vagy személyes bankfiókunkban), de felhívjuk figyelmét arra, hogy a 
megadott összeget követően a számláin történő aznapi terhelések (pl. bankkártyás vásárlások, átutalások, 
csoportos beszedések, díjterhelések, stb.), csökkentik az adott napi új pénz összegét. 
 
 
1.2. Feltételhez kötött betétek 
 
1.2.1. GRÁNIT Pay betét, 3 hónapra 
  

Lekötési idő 
 

3 hónap 
 

 

Betét típusa Éves 

kamat 

EBKM Minimális 

lekötési összeg 

Feltétele 

GRÁNIT Pay betét 3,00% 3,00% 50 000 Ft 

Az Ügyfél a GRÁNIT Banknál vezetett, betétlekötéssel 
érintett bankszámlájához tartozó digitalizált 

bankkártyá(i)val* a betétlekötés teljes ideje alatt, 
legkésőbb a betétlekötés feltételeinek ellenőrzését 

megelőző napig havonta legalább 20 000 Ft 

összértékben, összesen legalább 60 000 Ft értékben 
vásárol GRÁNIT Pay vagy Apple Pay mobilfizetéssel, 

amely vásárlási tranzakciók a bankszámlán zárolásra 
vagy terhelésre is kerültek. 

  

Éves kamat és EBKM a feltételek nem teljesítése esetén 0,50% 
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Éves kamat és EBKM a betét lejárata előtti feltörése esetén 0,10% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 
lejáratakor a folyószámlára történik 

Feltételek ellenőrzése: 

 
A havi vásárlási feltétel teljesítésekor a betétlekötés hónapjai a betétlekötés ideje alatt a betétlekötés napjával 

megegyező nappal kezdődnek és a következő naptári hónapban a lekötés napjával megegyező nap előtti napig 
tartanak. A Bank a Gránit Pay betét feltételének teljesítését az adott betétlekötés idejének minden hónapjában a 

betétlekötés kezdő napjával megegyező nappal, a betét lejáratának hónapjában a betét lejáratot megelőző öt 

naptári nappal ellenőrzi. A Revolut, Transferwise bankkártyák, számlák illetve a hitelkártya feltöltések nem 
számítanak bele a vásárlások összértékébe. 

 
*A bankkártya digitalizációja GRÁNIT Pay fizetés esetén a GRÁNIT eBank applikációban történik, amelyhez 

legalább 4.4-es Android operációs rendszerű, NFC-képes mobilkészülék szükséges. Az applikáció letöltését, 
regisztrációját és a GRÁNIT NetBankban történő aktiválását követően az applikáció GRÁNIT Pay menüjében lehet 

digitalizálni a bankszámlához tartozó bankkártyá(ka)t. Ezt követően  használható a mobilkészülék - a digitalizált 

bankkártya révén - érintéses vásárlásra az arra alkalmas POS termináloknál. 
Az Apple Pay esetén a bankkártya digitalizálása az Apple Wallet alkalmazásban történik. iPhone 6 vagy annál újabb 

típusú készüléken, továbbá Apple Watch és iPad eszközön használható 
 

Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Pay betét a betét első fordulónapját követően a betét fordulónapján 

hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 3 hónapos 
GRÁNIT Pay lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 

 
 

1.2.2. GRÁNIT Tripla3 betét, 3 hónapra 
 

Lekötési idő 3 hónap 
 

Betét típusa Éves 

kamat 

EBKM Minimális 

lekötési összeg 

Feltétele 

GRÁNIT Tripla3 

betét 
3,00% 3,00% 50 000 Ft 

Az Ügyfél a betétlekötéssel érintett, a GRÁNIT Banknál 
vezetett bankszámlájához tartozó digitalizált vagy 

plasztik bankkártyá(i)val a betétlekötés teljes ideje alatt, 
legkésőbb a betétlekötés feltételeinek ellenőrzését 

megelőző napig havonta legalább 20 000 Ft 

összértékben, összesen legalább 60 000 Ft értékben 
vásárol, amely vásárlási tranzakciók a bankszámlán 

zárolásra vagy terhelésre is kerültek. 
ÉS 

A betétlekötéssel érintett, GRÁNIT Banknál vezetett 

bankszámláján a betét lekötési idő alatt legalább 
egyszer csoportos beszedés* vagy rendszeres átutalási 

megbízás** miatt terhelés történt legkésőbb a feltételek 
ellenőrzése napjáig. 

  

Éves kamat és EBKM a feltételek nem teljesítése esetén 0,50% 

Éves kamat és EBKM a betét lejárata előtti feltörése esetén 0,10% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 

lejáratakor a folyószámlára történik 

Feltételek ellenőrzése: 
 

A havi vásárlási feltétel teljesítésekor a betétlekötés hónapjai a betétlekötés ideje alatt a betétlekötés napjával 

megegyező nappal kezdődnek és a következő naptári hónapban a lekötés napjával megegyező nap előtti napig 
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tartanak. A Bank a GRÁNIT Tripla3 betét feltételének teljesítését az adott betétlekötés idejének minden 
hónapjában a betétlekötés kezdő napjával megegyező nappal, a betét lejáratának hónapjában a betét lejáratot 

megelőző öt naptári nappal ellenőrzi. A Revolut, Transferwise bankkártyák, számlák illetve a hitelkártya feltöltések 

nem számítanak bele a vásárlások összértékébe. 
 

*Csoportos beszedés megadható személyesen bankfiókjainkban, vagy a Netbank felületen a Felhatalmazás 
csoportos beszedésre menüpontban rögzíthető. 

 

**Rendszeres átutalási megbízás megadható személyesen bankfiókjainkban, vagy a NetBank felületen az állandó 
megbízások menüpontban rögzíthető. 

 
Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Tripla3 betét a betét első fordulónapját követően a betét fordulónapján 

hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 3 hónapos 

GRÁNIT Tripla3 lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 

 
 

1.2.3. GRÁNIT Tripla3 light betét, 3 hónapra 
 

Lekötési idő 3 hónap 
 

Betét típusa Éves 

kamat 

EBKM Minimális 

lekötési összeg 

Feltétele 

GRÁNIT Tripla3 
light betét 

1,50% 1,50% 50 000 Ft 

Az Ügyfél a betétlekötéssel érintett, a GRÁNIT Banknál 

vezetett bankszámlájához tartozó digitalizált vagy 

plasztik bankkártyá(i)val a betétlekötés teljes ideje alatt, 
legkésőbb a betétlekötés feltételeinek ellenőrzését 

megelőző napig havonta legalább 20 000 Ft 
összértékben, összesen legalább 60 000 Ft értékben 

vásárol, amely vásárlási tranzakciók a bankszámlán 
zárolásra vagy terhelésre is kerültek. 

VAGY 

A betétlekötéssel érintett, GRÁNIT Banknál vezetett 
bankszámláján a betét lekötési idő alatt legalább 

egyszer csoportos beszedés* vagy rendszeres átutalási 
megbízás**miatt terhelés történt legkésőbb a feltételek 

ellenőrzése napjáig. 

VAGY 
A betétlekötéssel érintett, GRÁNIT Banknál vezetett 

bankszámláján a betét lekötési idő alatt legalább 
egyszer munkáltatótól vagy ellátást folyósító intézettől 

rendszeres jövedelemnek minősülő (pl. munkabér, 
nyugdíj) átutalás jóváírásra került legkésőbb a feltételek 

ellenőrzése napjáig. 

  
Éves kamat és EBKM a feltételek nem teljesítése esetén 0,50% 

Éves kamat és EBKM a betét lejárata előtti feltörése esetén 0,10% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 
lejáratakor a folyószámlára történik 

Feltételek ellenőrzése: 

 
A havi vásárlási feltétel teljesítésekor a betétlekötés hónapjai a betétlekötés ideje alatt a betétlekötés napjával 

megegyező nappal kezdődnek és a következő naptári hónapban a lekötés napjával megegyező nap előtti napig 

tartanak. A Bank a GRÁNIT Tripla3 light betét feltételének teljesítését az adott betétlekötés idejének minden 
hónapjában a betétlekötés kezdő napjával megegyező nappal, a betét lejáratának hónapjában a betét lejáratot 
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megelőző öt naptári nappal ellenőrzi. A Revolut, Transferwise bankkártyák, számlák illetve a hitelkártya feltöltések 
nem számítanak bele a vásárlások összértékébe. 

 

*Csoportos beszedés megadható személyesen bankfiókjainkban, vagy a Netbank felületen a Felhatalmazás 
csoportos beszedésre menüpontban rögzíthető. 

 
**Rendszeres átutalási megbízás megadható személyesen bankfiókjainkban, vagy a NetBank felületen az állandó 

megbízások menüpontban rögzíthető. 

 
Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Tripla3 light betét a betét első fordulónapját követően a betét 

fordulónapján hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 3 
hónapos GRÁNIT Tripla3 light lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 

 

 
1.2.4. GRÁNIT Platinum betét 12 hónapra 

 
Lekötési idő 12 hónap 
 

Betét típusa Éves 

kamat 

EBKM Minimális 

lekötési összeg 

Feltétele 

GRÁNIT Platinum 
betét, 12 hónapra 

2,40% 2,40% 50 000 Ft 

Az Ügyfél a betétlekötés teljes ideje alatt rendelkezik 
GRÁNIT Platinum vagy Platinum Plusz kártyával azon 

bankszámlájához, amelyről a betétlekötés történt. 
ÉS 

Az Ügyfél a betétlekötéssel érintett, a GRÁNIT Banknál 

vezetett bankszámlájához tartozó digitalizált vagy 
plasztik bankkártyá(i)val a betétlekötés teljes ideje alatt, 

legkésőbb a betétlekötés feltételeinek ellenőrzését 
megelőző napig minden hónapban legalább 20 000 Ft 

összértékben, összesen legalább 240 000 Ft értékben 
vásárol, amely vásárlási tranzakciók a bankszámlán 

zárolásra vagy terhelésre is kerültek. 

  
Éves kamat és EBKM a feltételek nem teljesítése esetén 0,50% 

Éves kamat és EBKM a betét lejárata előtti feltörése esetén 0,10% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 
lejáratakor a folyószámlára történik 

 

Feltétel ellenőrzése: 
 

A havi vásárlási feltétel teljesítésekor a betétlekötés hónapjai a betétlekötés ideje alatt a betétlekötés napjával 

megegyező nappal kezdődnek és a következő naptári hónapban a lekötés napjával megegyező nap előtti napig 

tartanak. A Bank a GRÁNIT Platinum betét feltételének teljesítését az adott betétlekötés idejének minden 

hónapjában a betétlekötés kezdő napjával megegyező nappal, a betét lejáratának hónapjában a betét lejáratot 
megelőző öt naptári nappal ellenőrzi. A Revolut, Transferwise bankkártyák, számlák illetve a hitelkártya feltöltések 

nem számítanak bele a vásárlások összértékébe. 

 
A Bank legkésőbb a betét lekötése napján megrendelt és az utolsó ellenőrzés napja előtt már aktivált GRÁNIT 

Platinum vagy Platinum Plusz bankkártyát fogadja el a feltétel teljesítéseként. 
 

Folyamatos betétlekötés esetén a 12 hónapos GRÁNIT Platinum betét a betét első fordulónapját követően a 

betét fordulónapján hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben 
közzétett, 12 hónapos GRÁNIT Platinum lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 
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1.2.5. GRÁNIT Felemelő betét 24 hónapra 
 

Lekötési idő 24 hónap 
 

 

Éves kamat a 

betétlekötés adott 
hónapjában 

EBKM a betétlekötés adott 

hónapjának utolsó napján 
történő betétfeltörés esetén 

Feltétele 

1. hónap: 0,73% 0,73% Az Ügyfél a betétlekötéssel érintett, a 

GRÁNIT Banknál vezetett 
bankszámlájához tartozó digitalizált 

vagy plasztik bankkártyá(i)val a 
betétlekötés teljes ideje alatt, 

legkésőbb a betétlekötés feltételeinek 
ellenőrzését megelőző napig 

összesen legalább 480 000 Ft 

értékben vásárol, amely vásárlási 
tranzakciók a bankszámlán zárolásra 

vagy terhelésre is kerültek. 

2. hónap: 0,73% 0,73% 

3. hónap: 1,83% 1,10% 

4. hónap: 1,83% 1,28% 

5. hónap: 2,33% 1,49% 

6. hónap: 2,33% 1,63% 

7. hónap: 2,53% 1,76% 

8. hónap: 2,53% 1,86% 

9. hónap: 2,58% 1,94% 

10. hónap: 2,58% 2,00% 

11. hónap: 2,78% 2,07% 

12. hónap: 2,78% 2,13% 

13. hónap: 2,93% 2,19% 

14. hónap: 2,93% 2,24% 

15. hónap: 2,93% 2,28% 

16. hónap: 2,93% 2,32% 

17. hónap: 3,03% 2,36% 

18. hónap: 3,03% 2,39% 

19. hónap: 3,00% 2,42% 

20. hónap: 3,00% 2,45% 

21. hónap: 3,20% 2,48% 

22. hónap: 3,20% 2,51% 

23. hónap: 3,70% 2,55% 

24. hónap: 3,70% 2,60% 

 

Éves kamat a betét lejárat előtti feltörése esetén 
 

lejárat előtti feltörés esetén az eltelt naptári napokra 
járó kamat kifizetésre kerül feltéve, hogy a vásárlási 

összegre előírt feltétel is időarányosan teljesül 

Éves kamat és EBKM a feltétel nem teljesítése esetén 0,50% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy lejáratakor 

a folyószámlára történik 

Minimális lekötési összeg 50 000 Ft 
 

Feltételek ellenőrzése és teljesítése: 
 

A Bank a GRÁNIT Felemelő betét feltételének teljesítését a betét lejáratot megelőző öt naptári nappal, feltörés 

esetén a feltörés napján ellenőrzi. Betétfeltörés esetén az időarányos vásárlási összeg akkor teljesül, ha minden 
megkezdett betétlekötési hónapra átlagosan legalább 20 000 Ft összegű bankkártyás vásárlás jut. A betétfeltörésig 

teljesítendő időarányos vásárlás, akár egy vásárlási tranzakcióval is teljesíthető. Amennyiben a prémium kamat 
feltétele nem teljesül, a Bank a jelen Hirdetményben meghatározott alapkamatot fizeti. A Revolut, Transferwise 

bankkártyák, számlák illetve a hitelkártya feltöltések nem számítanak bele a vásárlások összértékébe. 
 

Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Felemelő betét a betét első fordulónapját követően a betét 

fordulónapján hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 24 
hónapos GRÁNIT Felemelő lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 
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1.2.6. GRÁNIT Felemelő betét 12 hónapra 
 

Lekötési idő 12 hónap 
 

 Éves kamat a 

betétlekötés adott 
hónapjában 

EBKM a betétlekötés adott 

hónapjának utolsó napján 
történő betétfeltörés esetén 

Feltétele 

1. hónap: 0,70% 0,70% Ügyfél a betétlekötés teljes ideje 

alatt rendelkezzen a GRÁNIT Banknál 
vezetett, a betétlekötéssel érintett 

bankszámlájához kapcsolódó aktivált 
bankkártyával. 

2. hónap: 0,80% 0,75% 

3. hónap: 1,10% 0,87% 

4. hónap: 1,45% 1,01% 

5. hónap: 1,90% 1,19% 

6. hónap: 3,10% 1,51% 

7. hónap: 3,40% 1,78% 

8. hónap: 3,75% 2,03% 

9. hónap: 4,10% 2,26% 

10. hónap: 4,45% 2,48% 

11. hónap: 4,80% 2,69% 

12. hónap: 6,40% 3,00% 

 

Éves kamat a betét lejárat előtti feltörése esetén 
 

lejárat előtti feltörés esetén az eltelt naptári napokra 
járó kamat kifizetésre kerül 

Éves kamat és EBKM a feltétel nem teljesítése esetén 0,50% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy lejáratakor 

a folyószámlára történik 

Minimális lekötési összeg 50 000 Ft 
 

Feltételek ellenőrzése és teljesítése: 
 

A Bank a GRÁNIT Felemelő betét feltételének teljesítését a betét lejáratának hónapjában a betét lejáratot 
megelőző öt naptári nappal ellenőrzi. 

 

Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Felemelő betét a betét első fordulónapját követően a betét 
fordulónapján hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 12 

hónapos GRÁNIT Felemelő lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 
 

 

1.2.7. GRÁNIT Felemelő betét 6 hónapra 
 

Lekötési idő 
 

Feltétele: 

6 hónap 
 

Aktivált bankkártya megléte. 
 

 Éves kamat a 

betétlekötés adott 

hónapjában 

EBKM a betétlekötés adott 

hónapjának utolsó napján 

történő betétfeltörés 

esetén 

Feltétele 

1. hónap: 0,80% 0,80% Ügyfél a betétlekötés teljes ideje 
alatt rendelkezzen a GRÁNIT Banknál 

vezetett, a betétlekötéssel érintett 
bankszámlájához kapcsolódó aktivált 

bankkártyával. 

2. hónap: 1,10% 0,95% 

3. hónap: 3,00% 1,63% 

4. hónap: 3,80% 2,18% 

5. hónap: 4,10% 2,56% 

6. hónap: 5,20% 3,00% 
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Éves kamat a betét lejárat előtti feltörése esetén 
 

lejárat előtti feltörés esetén az eltelt naptári napokra 
járó kamat kifizetésre kerül 

Éves kamat és EBKM a feltétel nem teljesítése esetén 0,50% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy lejáratakor 

a folyószámlára történik 

Minimális lekötési összeg 50 000 Ft 

  

 
Feltételek ellenőrzése és teljesítése: 

 
A Bank a GRÁNIT Felemelő betét feltételének teljesítését a betét lejáratának hónapjában a betét lejáratot 

megelőző öt naptári nappal ellenőrzi. 

 
Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Felemelő betét a betét első fordulónapját követően a betét 

fordulónapján hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 6 
hónapos GRÁNIT Felemelő lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 

 

 
1.3. Feltétel nélküli betétek 
 

1.3.1. GRÁNIT Változó betét 1 évre 
 

Lekötési idő 12 hónap 
 

Betét típusa Éves kamat EBKM Minimális lekötési összeg 

GRÁNIT Változó betét aktuális MNB jegybanki 

alapkamat + 1,10% 

1,70% 
(2020.08.17-én érvényes MNB 

alapkamat alapján) 

50 000 Ft 

  

Éves kamat és EBKM a betét lejárata előtti feltörése esetén feltöréskori MNB jegybanki alapkamat - 1%, min. 
0,10% 

(2020.07.13-án érvényes MNB alapkamat alapján: 0,10%) 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 

lejáratakor a folyószámlára történik 

Kamatozás típusa változó 

Kamatszámítás napi, a kamatszámítás napján érvényes jegybanki 
alapkamat alapján 

Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Változó betét a betét első fordulónapját követően a betét fordulónapján 
hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 12 hónapos 

GRÁNIT Változó lekötött betétbe kerül ismétlődően lekötésre. 
 

1.3.2. GRÁNIT Szimpla lekötött betétek 
 

Lekötési idő Éves kamat EBKM 

1 hónap 0,55% 0,55% 

2 hónap 0,65% 0,65% 

3 hónap 1,00% 1,00% 

4 hónap 1,00% 1,00% 

6 hónap 1,20% 1,20% 

12 hónap 1,40% 1,40% 

 
Éves kamat és EBKM a betét lejárat előtti feltörése esetén 0,10% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 

lejáratakor a folyószámlára történik 

Minimális lekötési összeg 50 000 Ft 

http://www.granitbank.hu/


 
 

 www.granitbank.hu 10 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 

Millennium Tower III. I. em. 
Tel.: +36 1 5100 527 

 
Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Szimpla betétek a betét első fordulónapját követően a betét 

fordulónapján hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 

GRÁNIT Szimpla lekötött betétbe kerülnek ismétlődően lekötésre a betét első periódusával megegyező futamidőre. 
 

 
1.3.3. GRÁNIT Egyszerű lekötött betétek EUR alapon 

 

Lekötési idő Éves kamat EBKM 

1 hónap 0,01% 0,01% 

3 hónap 0,01% 0,01% 

6 hónap 0,01% 0,01% 

 
Éves kamat és EBKM a betét lejárat előtti feltörése esetén 0,01% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 

lejáratakor a folyószámlára történik 

Minimális lekötési összeg 350 EUR 

 

Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Egyszerű betétek a betét első fordulónapját követően a betét 
fordulónapján hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 

GRÁNIT Egyszerű lekötött betétbe kerülnek ismétlődően lekötésre a betét első periódusával megegyező 
futamidőre. 

 

1.3.4. GRÁNIT Egyszerű lekötött betétek USD alapon 
 

Lekötési idő Éves kamat EBKM 

1 hónap 0,01% 0,01% 

3 hónap 0,01% 0,01% 

6 hónap 0,01% 0,01% 

 
Éves kamat és EBKM a betét lejárat előtti feltörése esetén 0,01% 

Kamatfizetés a kamat kifizetése a betét fordulásakor vagy 

lejáratakor a folyószámlára történik 

Minimális lekötési összeg 500 USD 
 

Folyamatos betétlekötés esetén a GRÁNIT Egyszerű betétek a betét első fordulónapját követően a betét 
fordulónapján hatályos, a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló Hirdetményben közzétett, 

GRÁNIT Egyszerű lekötött betétbe kerülnek ismétlődően lekötésre a betét első periódusával megegyező 
futamidőre. 

 

2. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA 
 

Havi számlavezetési díj 100 Ft 

Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti 
részére 

aktuális MNB jegybanki alapkamat – 2,00% 
(de minimum 0,25%) 

(2020.08.17-én érvényes MNB alapkamat alapján jelenleg: 0,25%) 

Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft feletti 
részére 

aktuális MNB jegybanki alapkamat – 1,00% 
(de minimum 1,00%) 

(2020.08.17-én érvényes MNB alapkamat alapján jelenleg: 1,00%) 

EBKM 500 000 Ft alatti egyenleg esetén 
(500 000 Ft-ra számítva) 

0,25% 
(2020.08.17-én érvényes MNB alapkamat alapján jelenleg) 

EBKM 500 000 Ft feletti egyenleg esetén 
(10 000 000 Ft-ra számítva) 

0,96% 

(2020.08.17-én érvényes MNB alapkamat alapján jelenleg) 

Kamatozás típusa változó 
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Kamatfizetés havonta, a Megtakarítási számlán 

Kamatszámítás napi, a kamatszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat alapján 

 
GRÁNIT Megtakarítási Számla a Betétügyletek Általános Szerződési Feltételei 4.1. pontja alapján megtakarítási 

jellegű betétszámlának minősül és a Számlatulajdonos részére - megtakarítási célú pénzeszközei elhelyezése 
céljára korlátozott rendeltetés mellett - a Banknál már megnyitott, kizárólag forint Bankszámlához kapcsolódóan 

nyitható meg. A GRÁNIT Megtakarítási Számla esetében az alábbi korlátozások érvényesülnek: 

• nem kapcsolódhat hozzá folyószámla hitelkeret, 
• nem igényelhető hozzá Bankkártya, 

• nem adható a Megtakarítási Számla terhére megbízás állandó átutalásra, 
• nem adható a Megtakarítási Számla terhére megbízás csoportos beszedési megbízásra, 

• törlesztő számlaként nem nevezhető meg, 
• pozitív egyenlege terhére betétlekötés nem teljesíthető, 

• Megtakarítási Számla terhére átutalása vagy átvezetés megbízás csak a kapcsolódó forint Bankszámla javára 

adható, 
• Megtakarítási Számla terhére készpénzfelvételi megbízás nem adható, 

• a Megtakarítási Számla javára eseti és rendszeres jóváírások, átvezetések kizárólag a kapcsolódó forint 
Bankszámláról érkezhetnek. 

A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Hirdetményben meghatározott betéti kamat mértékektől az 

Ügyfél javára egyoldalúan eltérjen amennyiben az Ügyfél vagy az Ügyfél Ptk. szerinti közeli hozzátartozója által a 
Banknál elhelyezett összes betéteinek összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot illetve deviza lekötött 

betétek esetén az aktuális napi deviza középárfolyamon kalkulált 2 millió forintnak megfelelő összegű 
devizaösszeget. 

 
A 1. pontban feltüntetett betéti konstrukciók kamatai és feltételei – a GRÁNIT Változó betét (1.3.1. pont) 

kivételével - mindig jelen Hirdetmény hatályba lépésének napján vagy azt követően lekötött vagy újraforduló 

betétekre vonatkoznak. A Hirdetményben megjelölt termékek – a GRÁNIT megtakarítási számla (2. pont) és a 
GRÁNIT Változó betét (1.3.1. pont) kivételével – a betétlekötés időszaka alatt fix kamatozásúak, míg a GRÁNIT 

Megtakarítási számla (2. pont) és a GRÁNIT Változó betét (1.3.1. pont) kamata az MNB alapkamat változásakor 
azonnal átárazódik a betétlekötés illetve megtakarításai időszak alatt. 

 

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: akciók meghosszabbítása, 
jegybanki alapkamat változása. 

 
Hatályos: 2020.08.18-tól 
Közzététel dátuma: 2020.08.17. 
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