
a hitelező neve (cégneve)

levelezési címe

telefonszáma

e-mail címe

telefaxszáma

internet címe

a hitel típusa

a hitel teljes összege

(a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a

lehívható összeg felső határa)

a hitel futamideje

hitelező bármikor felszólíthatja a hitel teljes

összegének visszafizetésére

3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás

hitelkamat vagy kamatok

teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának

aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban

kifejezve; a THM a különböző ajánlatok

összehasonlítását segíti

Reprezentatív példák: 
Akció alatt igényelt 

folyószámlahitelre

Akció nélkül igényelt 

folyószámlahitelre

A Folyószámlahitel teljes összege: 400 000 Ft 400 000 Ft

Hitelkamat mértéke (esetleges kedvezményekkel): 18,90% 18,90%

Hitelkamat típusa: 1 éves futamidő alatt rögzített 1 éves futamidő alatt rögzített

Kezelési költség: 0,00% 2,00%

Hitelkeret beállítási jutalék: 0,00% 1,00%

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,00% 0,00%

Havi számlavezetési díj: 0 Ft 0 Ft

Éves bankkártya díj: 3 390 Ft 3 390 Ft

Teljes hiteldíj mutató (THM): 20,94% 22,42%

Hitel teljes díja: 72 660 Ft 76 882 Ft

Fizetendő teljes összeg (Hitel teljes díja + Hitelkeret): 472 660 Ft 476 882 Ft

Törlesztőrészlet összege: nem értelmezhető nem értelmezhető

A hitel futamideje: 1 év 1 év

hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás,

ideértve a díjat, jutalékot, költséget, és azok

módosításának feltételei

A Bank hitelkamatot az igénybevett folyószámlahitel összege után számítja fel napi kamatszámítással.  

A Bank az 1 éves futamidő alatt nem változtatja a meg a kamatot, díjat (jutalékot) vagy költséget, ide nem értve az ügyfél számára kedvező, 

egyoldalú módosítás esetét. Amennyiben az 1 éves futamidő lejártát követően újrafinanszírozásra kerül a folyószámlahitel a Bank lejárat előtt 

értesíti az Ügyfelet az újrafinanszírozás feltételeiről (ideértve a kamat-, díj- (jutalék-) vagy költségelemet is).

Hitelkeret beállítási jutalék: 0,00% (Akció nélkül 1,00%)

A hitelkeret beállítási jutalékot a rendelkezésre bocsátott folyószámlahitel összege után számítja fel a Bank, a folyószámlahitel rendelkezésre 

bocsátásának napján. (Ügyfél által kezdeményezett hitelkeret emelésnél a megemelt folyószámlahitel és a korábbi hitelkeret különbségére is 

felszámításra kerül a folyószámlahitel módosításának napján.)

Kezelési költség: 0,00% (Akció nélkül 2,00%)

A kezelési költséget az igénybevett folyószámlahitel összege után kell megfizetni. A kezelési költség elszámolása havonta a hónap utolsó banki 

munkanapján történik.

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,00%

A folyószámlahitel igénybe nem vett összege után a Bank rendelkezésre tartási jutalékot számít fel.

Hitelkeret beállítási jutalékra és a Kezelési költségre vonatkozó akció a 2021.06.30-ig hiánytalanul benyújtott és 2021.07.31-ig beállításra 

került új igénylésű vagy meghosszabbított folyószámlahitelekre vonatkozik.

Az esedékessé vált díjakat a Bank a bankszámla terhére automatikusan számolja el. 

A díjak aktuális mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény, a kiszámításuk módját a Bank vonatkozó ÁSZF-je tartalmazza. 

400 000 Ft

A hitelszerződés Bank által történő aláírásától számított 1 éves határozott időtartamra szól, amely a folyószámlahitel rendelkezésre tartás 

ideje. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést írásban nem mondja fel, 

a folyószámlahitel (a hitelkeret emelése nélkül) újrafinanszírozásra kerülhet és a rendelkezésre tartási idő újabb 1 év lesz.

A rendelkezésre tartási időszak alatt történő hitelkeret módosításakor, az eredeti rendelkezésre tartási időszak is módosul. Az új rendelkezésre 

tartási időszak a keretmódosítástól számított 1 év lesz.

Fizetési Számlához Kapcsolódó Hitelkeret (Folyószámlahitel) Szerződési Tájékoztató
(fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján)

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai

GRÁNIT Bank Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-041028)

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

+36 1 510 0527

info@granitbank.hu

+36 1 235 5906

www.granitbank.hu

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése

Gránit forint folyószámlahitel 

A folyószámlahitel a lakossági ügyfelek részére kialakított, rendszeres jóváírások fedezete mellett kínált, hitelszerződés alapján nyújtott, 

szabad felhasználású forint kölcsön. A folyószámlahitel rövidebb-hosszabb ideig tartó, átmeneti pénzügyi gondok áthidalására jelent megoldást. 

Rulírozó jellegű, azaz a terhelések összege automatikusan csökkenti az igénybe vehető hitelkeret összegét, és amennyiben a bankszámlára 

bármilyen összegű jóváírás érkezik, azzal a keret összege automatikusan feltöltődik, és az ismételten igénybe vehető.

Bank a hitel felhasználási célját nem vizsgálja.

Amennyiben az Adós fizetőképessége tartósan vagy jelentősen csökken, havi jóváírási kötelezettségeit csökkentett összegben vagy egyáltalán 

nem teljesíti, vagy bármely szerződéses kötelezettségét megszegi, illetve a "Kockázatvállalással Kapcsolatos Lakossági Ügyletek Általános 

Szerződési Feltételei"-ben meghatározott felmondási okok bármelyike bekövetkezik, a Bank jogosult egyéb jogai gyakorlásán kívül, azokat 

megelőzően, a mindenkori kockázatvállalási politikája, valamint saját megítélése szerint a folyószámla hitelkeret összegét egyoldalúan 

módosítani/csökkenteni, illetőleg újra meg nem finanszírozni/megszüntetni. 

A felmondott/részben vagy egészben újra meg nem finanszírozott, Adós által igénybevett hitelösszege azonnal esedékessé válik.

A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó:

Annuitásos törlesztés esetén:

A  teljes hiteldíj mutató (THM) értékének meghatározása az Ön részére jóváhagyott folyószámlahitel összegével az Ön jelenlegi 

bankszámlacsomagjának havi számlavezetési díjával, az ahhoz tartózó bankkártya éves díjával és a hitelkeret bankkártyás vásárlással történő 

felhasználását feltételezve került meghatározásra azzal, hogy az 1 éves rendelkezésre tartási időszak alatt a hitelkeret teljes mértékben ki van 

használva, visszafizetése a rendelkezésre tartási időszak végén, egyösszegen történik, a hitelkamatot, kezelési költséget, rendelkezésre tartási 

jutalékot pedig minden naptári hónap végén fizeti meg. Amennyiben még nincs a GRÁNIT Banknál folyószámlája és/vagy bankkártyája, akkor a 

legkedvezőbb kondíciójú GRÁNIT Sztár számlacsomag és GRÁNIT Most kártya díja került figyelembe vételre.

A fentiektől eltérő keret-kihasználás, visszafizetési ütemezés, bankszámla csomag- vagy kártyatípus eltérő THM értéket eredményezhet. A 

folyószámlahitel visszafizetése a kapcsolódó bankszámlán történő jóváírásokból automatikusan automatikusan történik.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok (83/2010. (III.25.) Korm. rendelet és a 2009. évi CLXII. tv. 

rendelkezései) szerint került meghatározársa és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel 

kamatkockázatát.

Hitelkamat mértéke (az esetleges kedvezményekkel): 18,90%

THM mértéke (az Ön részére jóváhagyott hitelkeret összegére kiszámítva): 20,94% (Akció nélkül: 22,42%)



késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési

kötelezettség, amely a szerződésben vállalt

kötelezettség nem teljesítéséből származik

hitelszerződés felmondása

a 14. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás a

hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen

tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás

igénybevétele során történő adatátadás

eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-

szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván

szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a

hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség

teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános

hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja

hitelkeret terhére történő hatósági átutalás

teljesítése

a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági

nyilvántartásba-vételi száma

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő

hatóság 

az elállási jog gyakorlása

Önnek 14 naptári napon belül joga van elállni a

hitelszerződéstől

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a

hitelező által alkalmazandó jog 

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör,

illetékesség kikötése

nyelvhasználat

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére

rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a

hitelező aláveti magát. 

Név:      ……………………………………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………

SZIG:    …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

Aláírás

Kelt: …………………………………….…..., ……………………………………………….

Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

Cégjegyzékszám: 01-10-041028

Fogyasztói panaszok esetén a Bank az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról 

szóló 46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet 1. számú mellékletének IV. pont 2. alpontja alapján panaszeljárás felülvizsgálata esetén a Pénzügyi 

Békéltető Testület egymillió forintot meg nem haladó követelés esetén kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, amelyet a Bank jogszabályi 

kötelezettsége alapján köteles elfogadni. 

Magyar jog alkalmazandó

5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás

Ügyfél jogosult indoklás nélkül a folyószámlahitel szerződéstől elállni, külön díj megfizetése nélkül a szerződéskötés napjától számított 

(újrafinanszírozott folyószámlahitel esetén, az ismételt rendelkezésre bocsátását időpontját követő) 14 napon belül. Ekkor a felhasznált 

folyószámlahitel összegét, valamint a felhasználás időpontjától a visszafizetés időpontjáig felmerült ügyleti kamatot és díjakat meg kell fizetni 

az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az Ügyfél nyilatkozata megtételét követő 30 naptári napon belül. Az Ügyfél a Folyószámlahitel 

szerződéstől való elállásra irányuló nyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést (újrafinanszírozott folyószámlahitel esetén, az ismételt 

rendelkezésre bocsátását időpontját) követő 14. napon postára kell adnia (1439 Budapest Pf. 649.) vagy személyesen a Bank Központi Fiókjában 

(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy WestEnd Ügyfélközpontjában (WestEnd City Center 1062 Budapest, Váci út 1-3. 1. emelet, Hild 

József sétány 24.) illetve NetBank szolgáltatáson (amennyiben rendelkezik NetBank szolgáltatással) keresztül szabad formátumú levélben a Bank 

részére eljuttatja.

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 62. § (2) bekezdése szerint a fizető fél és a pénzforgalmi 

szolgáltató eltérő tartalmú megállapodása hiányában a fizetési számla terhére hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő átutalást a 

pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti.

Az Ügyfél és a Bank közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó (Lakossági Bankszámlához Kapcsolódó Hitelkeret (Folyószámlahitel) Igénylőlap 

és Szerződés III. 13. pontja).

A Bank és az Ügyfél között használt hivatalos (kapcsolattartási) nyelv a magyar. A Bank Üzletszabályzatát, Szerződéseit, nyilatkozatait és egyéb 

iratait magyar nyelven készíti el. Amennyiben idegen nyelvű fordítás készül, vita esetén a magyar nyelvű szöveget kell irányadónak tekinteni.

Alulírott igazolom, hogy a Gránit folyószámahitel igénylésemhez kapcsolódóan a 2009. évi CLXII. törvény szerint tájékoztatást teljes körűen megkaptam és jelen tájékoztatás egy 

példányát a szerződéskötést megelőzően átvettem és megismertem. 

Kényszerhitel kamata: 29,90%

Amennyiben a kölcsönigénylő a jóváhagyott folyószámlahitelnél magasabb összeget vesz igénybe (túlkölti a hitelkeretét), a nem engedélyezett 

összeg után a mindenkor hatályos Hirdetményben megjelölt mértékű kényszerhitel kamatot kell megfizetnie.  

 

Fizetési felszólítás díja: 3 000 Ft / alkalom / levél 

Fizetési felszólítás díja (kiküldött levelenként) abban az esetben kerül felszámításra, ha az ügyfél a rendszeres jóváírást két egymást követő 

hónapban történő nem szerződésszerűen teljesíti és ebből adódóan a Bank írásban felszólítja az ügyfelet a rendszeres jóváírás ismételt 

szerződésszerű teljesítésére.

Késedelmi kamat: Hitelkamat*1,5+3,00%., de legfeljebb a terméktípusra vonatkozó THMmax

Késedelmi kamat kerül felszámításra az esedékessé vált, de meg nem fizetett összeg után. Esedékes fizetési kötelezettség keletkezik a 

folyószámlahitel megszűnésekor, ebben az esetben a teljes kihasznált folyószámlahitel egyösszegben azonnal esedékessé válik.

A kamat és a díj elszámolása havonta a hónap utolsó banki munkanapján a bankszámla terhére automatikusan történik. 

4. Egyéb jogi tájékoztatás

A Bank jogosult a folyószámlahitel szerződést azonnali hatállyal felmondani/megszüntetni a Bank mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott 

felmondási okok, az ügyfél szerződéses kötelezettségének megszegése illetve, amennyiben a hitel szerződésen alapuló kölcsön és egyéb 

tartozások szerződésszerű kiegyenlítésére a Bank írásbeli felszólítása ellenére nem kerül sor.

Felmondás esetén a teljes tartozása egy összegben esedékessé válik és a Bank megkezdheti a jogérvényesítést a kölcsön behajtására 

vonatkozóan.

Ügyfél – külön díj megfizetése nélkül - jogosult a folyószámlahitel szerződést azonnali hatállyal felmondani/megszüntetni, amennyiben a 

folyószámlahitel szerződés alapján tartozása nem áll fenn, vagy azt a felmondással egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlíti.

A fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi törvény 14. § (4) szerint a Banknak haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a 

hiteligénylése esetén elvégzendő hitelbírálathoz szükséges hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, 

ha a Bank a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján beszerzett adatok alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Ez azt jelenti, hogy 

amennyiben a hitelbírálatkoz szükséges Központi Hitelinformáció Rendszerben (KHR) Ön negatív információval szerepel és emiatt a Bank nem 

kíván Önnel szerződést kötni, erről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatjuk. Nem terheli ezen kötelezettség a Bankot, ha e tájékoztatási 

kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

Ügyfél jogosult indoklás nélkül a folyószámlahitel szerződéstől elállni, külön díj megfizetése nélkül a szerződéskötés napjától számított 

(újrafinanszírozott folyószámlahitel esetén, az ismételt rendelkezésre bocsátását időpontját követő) 14 napon belül. Ekkor a felhasznált 

folyószámlahitel összegét, valamint a felhasználás időpontjától a visszafizetés időpontjáig felmerült ügyleti kamatot és díjakat meg kell fizetni 

az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az Ügyfél nyilatkozata megtételét követő 30 naptári napon belül. Az Ügyfél a Folyószámlahitel 

szerződéstől való elállásra irányuló nyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést (újrafinanszírozott folyószámlahitel esetén, az ismételt 

rendelkezésre bocsátását időpontját) követő 14. napon postára kell adnia (1439 Budapest Pf. 649.) vagy személyesen a Bank Központi Fiókjában 

(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy WestEnd Ügyfélközpontjában (WestEnd City Center 1062 Budapest, Váci út 1-3. 1. emelet, Hild 

József sétány 24.) illetve NetBank szolgáltatáson (amennyiben rendelkezik NetBank szolgáltatással) keresztül szabad formátumú levélben a Bank 

részére eljuttatja.


