AJÁNLAT
szakszervezeteknek
szakszervezetek tagjainak
és azok családtagjai részére
A GRÁNIT BANKRÓL
A GRÁNIT Bank a hazai pénzpiac új szereplőjeként a tiszta, világos kommunikáción, korrekt és
egyértelmű tájékoztatáson alapuló, egyenrangú ügyfél-bank kapcsolat kialakítására törekszik. A Bank
2010. május 7-től végzi tevékenységét GRÁNIT Bank Zrt. néven. Stabil és elkötelezett, 100%-ban
magyar tulajdonosi hátterű bank.
A GRÁNIT Bank stratégiájának kulcseleme a vállalati és lakossági ügyfelek számára az érthető,
ugyanakkor magas színvonalú és értékálló pénzügyi szolgáltatások nyújtása testreszabott
megoldásokkal, költséghatékony működési modellben, amelyeket együttműködő partnereinken
keresztül széles körben tesz elérhetővé a Bank. A GRÁNIT Bank egyúttal a modern kor minden
technológiai lehetőségét meg kívánja ragadni a gyors és kényelmes ügyfélkiszolgálás érdekében, ezért
kiemelt szerepet szán az elektronikus csatornákon keresztül történő kiszolgálásnak.

I.

A Bank alapértékei
Tapasztalt, magas szakmai tudású menedzsment.
Magyarországra szabott üzletpolitika, helyi döntéshozatal.
Elkötelezettség a magyar gazdaság fejlesztése iránt.
A válság ellenére is kiemelkedő növekedés.
A kor szellemének megfelelő, újszerű működési modell: fiókhálózat nélküli elektronikus
ügyintézés.

II.

Miért jó a GRÁNIT Bank az ügyfélnek?
Széles termékpaletta.
Kiszámítható, átlátható kondíciójú termékek.
Egyenrangú ügyfél-bank kapcsolat.
Innovatívitás, egyszerűség és rugalmasság a banki szolgáltatások, termékek fejlesztésénél.
Az ügyfél igényeihez igazodó, komplex megoldások ajánlása az együttműködő partnerekkel
szövetségben.
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III. A piacon a Bank legkedvezőbb kondíciójú termékei

A., Szakszervezetek részére
SZÁMLAVEZETÉSI AJÁNLAT szakszervezetek részére
Számlanyitási díj
Forint számla

díjmentes

Deviza számla

díjmentes

Számlavezetési díj
Forint számla

díjmentes

Deviza számla

díjmentes

Forgalmi jutalék, elektronikus utalás esetén
Bejövő belföldi forint-jóváírás díja

díjmentes

Bejövő deviza-jóváírás díja (STEP2, SEPA tétel esetén)

díjmentes

Gránit Bank számlák közötti forint átvezetési díj

díjmentes

Gránit Bankon belüli forint átutalási díj (elektronikus megbízás)

díjmentes

Havi első öt kimenő belföldi átutalás

díjmentes

További kimenő belföldi átutalás

0,10 %, minimum 200 Ft

Pénztári tranzakció
Készpénz befizetés forintszámla javára

0,20 %, minimum 200 Ft

Készpénz felvétel forintszámláról

0,20 %, minimum 200 Ft

Látra-szóló egyenlegre fizetett kamat
Forint folyószámla kamat

évi 0,10 %

Változatos és magas kamatozású megtakarítási lehetőségek
Lekötés esetén a kamat-kondíciók megállapodás szerint
Forint számla mellé nyitható Látra-szóló Hozamszámla (lekötés
nélkül)
sávos kamata: 5 millió Ft számlaegyenlegig
5 millió Ft számlaegyenleg felett
Látra-szóló hozamszámla havidíja

MNB Alapkamat-2,00 %
jelenleg: évi 1,80 %
MNB Alapkamat-1,25 %
jelenleg: évi 2,55 %
990 Ft

Bankkártya tranzakciók
MasterCard Business bankkártya díja
Utasbiztosítási díj
Vásárlás bankkártyával
Készpénzfelvétel ATM-ekből

950 Ft
díjmentes
díjmentes
250 Ft + 0,30 %

Egyéb díjak
Tranzakciós díj*

a mindenkor hatályos
jogszabály szerint

* 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

A jelen ajánlatban nem részletezett kondíciók vonatkozásában a Gránit Bank mindenkori
hirdetményeiben a "Gránit Vállalkozói Alapszámla2" közzétett kondíciói az irányadóak.
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B., Szakszervezeti tagok és családtagjai részére
A Bank 2013. február 25-től új számlacsomagokat vezetett be, amelyek a piacon az egyik
legkedvezőbb feltételeket kínálja az ügyfelei részére.
GRÁNIT LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK – válasszon igényeinek megfelelő számlacsomagot!
GRÁNIT Bajnok Plusz
számlacsomag

GRÁNIT Bajnok
számlacsomag

A számlavezetés
devizaneme:

Rendszeres havi
átutalási kötelezettség
és egyéb feltételek:

GRÁNIT ÁSZ
számlacsomag

GRÁNIT Sztár
számlacsomag

HUF
Adott hónapban
Adott hónapban
Adott hónapban
legalább 280 000 Ft
legalább 280 000 Ft
legalább 150 000 Ft
összegű jóváírás érkezik összegű jóváírás érkezik összegű jóváírás érkezik
a számlára legfeljebb
a számlára legfeljebb
a számlára legfeljebb
két tételben
két tételben
két tételben
VAGY

VAGY

VAGY

nincs

a bankszámla nap végi a bankszámla nap végi a bankszámla nap végi
záróegyenlege minden záróegyenlege minden záróegyenlege minden
nap legalább 150 000 Ft nap legalább 150 000 Ft nap legalább 100 000 Ft
Számlavezetési díj a
fenti feltétel
teljesítése esetén
Számlavezetési díj a
feltételek nem
teljesülése esetén

990 Ft

2 990 Ft

díjmentes

2 990 Ft

Számlanyitási díj:

díjmentes

NetBank használati díj:

díjmentes

TeleBank használati díj:

díjmentes

1 990 Ft

nem értelmezhető

Netbankon keresztüli megadott megbízások
Saját számlák közötti
forint átvezetés díja:
Bankon belüli eseti és
rendszeres forint
átutalás díja:
Belföldi forint-átutalás
(eseti, rendszeres) díja
és Csoportos beszedés
teljesítés (közüzemi
díjfizetés) díja:

díjmentes
díjmentes

0,1% (min. 0 Ft; max.
6 000 Ft)

0,3% (min. 0 Ft; max.
6 000 Ft)

0,3% (min. 45 Ft;
max. 6 000 Ft)

díjmentes

0,1% (min. 0 Ft; max.
6 000 Ft)

0,3 % (min. 0 Ft; max.
6 000 Ft)

0,3% (min. 75 Ft;
max. 6 000 Ft)

1 -300 000 Ft: kamat
és EBKM: 0,1%

Kamat és EBKM:
0,1%

Látra-szóló egyenlegre fizetett kamatok

Folyószámla éves látra
szóló kamata:

1 -500 000 Ft:

1 -500 000 Ft:

MNB alapkamat –
3,00%

MNB alapkamat –
3,00%

(jelenleg kamat és
EBKM: 0,80%)

(jelenleg kamat és
EBKM: 0,80%)
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Folyószámla egyenleg
500 000 Ft feletti
részére:
MNB alapkamat –
1,50%

Folyószámla egyenleg
500 000 Ft feletti
részére:
MNB alapkamat –
1,50%

(jelenleg: 2,30%,
EBKM 10 M Ft-ra
számolva 2,23%)

(jelenleg: 2,30%,
EBKM 10 M Ft-ra
számolva 2,23%)

Folyószámla egyenleg
300 000 Ft feletti
részére MNB
alapkamat – 3,00%
(jelenleg: 0,80%,
EBKM 10 M Ft-ra
számolva 0,78%)

Bankkártya éves díjak

MasterCard Standard nem dombornyomott
Főkártya éves díja
(1. évben / 2. évtől)
Főkártya első éves díja
Kiemelt Gránit Klub
tagoknak

0 Ft / 3 790 Ft

1 890 Ft / 3 390 Ft

1 390 Ft / 2 390 Ft

1 890 Ft / 3 390 Ft

2 390 Ft

2 390 Ft

2 390 Ft

5 390 Ft / 5 390 Ft

5 390 Ft / 5 390 Ft

4 390 Ft

4 390 Ft

3 390 Ft

havi 0 db

havi 0 db

havi 0 db

havi 4 db

havi 4 db

havi 2 db

0,30% (min. 0 Ft;
max. -)

0,60% (min. 0 Ft;
max. - )

0,60% (min. 0 Ft;
max. - )

díjmentes
1 990 Ft

Társkártya éves díja

MasterCard Standard dombornyomott
Főkártya éves díja
(1. évben / 2. évtől)
Főkártya első éves díja
Kiemelt Gránit Klub
tagoknak

2 490 Ft / 5 990 Ft

Társkártya éves díja

díjmentes
4 390 Ft

4 390 Ft

Bankkártya tranzakciók díjai
Bankkártyával történő
vásárlás díja:
Díjmentes
készpénzfelvételek
száma főkártyával
bármely belföldi ATMből:
Kedvezményes
készpénzfelvétel száma
és díja főkártyával
bármely belföldi ATMből:

díjmentes

havi 4 db

havi 0 db
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FOLYÓSZÁMLAHITEL MOST ÉVI 2,00% KAMATKEDVEZMÉNNYEL KIZÁRÓLAG A SZAKSZERVEZETI
MUNKAVÁLLALÓIKNAK

Ügyleti kamat: 21,50%  19,50%
Kezelési költség: 2,00%  0,00%*
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,00%
Hitelkeret beállítási jutalék: 1,00%
THM: 26,27%  23,79%
*2013. szeptember 30-ig megnyitott folyószámlahitelekre.
A kedvezményes kondíció csak igazoltan szakszervezeti munkavállalói által vehetők igénybe.

Hogyan igényelhető?

Személyesen budapesti központi fiókunkban (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), vagy
országszerte ügyfélközpontjaink bármelyikében, vagy ha már ügyfelünk a kitöltött igénylőlap postai
megküldésével.
KIEMELT MEGTAKARÍTÁSI AJÁNLATOK
GRÁNIT megtakarítási száma

Lekötés nélkül kiemelkedően magas kamat
Szabadon, tetszőleges összegben, kamatveszteség nélkül, bármikor
visszavezetheti az itt elhelyezett összeget a bankszámlájára

500 ezer Ft számlaegyenlegig:
500 ezer Ft számlaegyenleg felett:

Kamat

EBKM

MNB alapkamat–2%

1,80%

(jelenleg 1,80%)

(500 e Ft-ra számítva)

MNB alapkamat–1%

2,75%

(jelenleg 2,80%)

(10 m Ft-ra számítva)

GRÁNIT Prémium Lekötött betét

Régi és új pénzre is!
Kiemelkedő 4,50%-os (EBKM: 4,50%) éves kamat 6 hónapos lekötési időre, ha a
GRÁNIT bankkártyájával legalább 200 000 Ft értékben vásárol a lekötési időszak
alatt
Már alacsony, 100 000 Ft-os lekötési összegtől igénybe vehető
GRÁNIT Felemelő betét 6 vagy 12 hónapra

Feltétel nélküli lekötés!
Régi és új pénzre is!
Kiemelkedő 4,25%-os (EBKM: 4,25%) éves kamat 6 hónapos lekötési időre, és
4,05% (EBKM: 4,05%) éves kamat 12 hónapos lekötési időre
Lejárat előtti betétfeltörésnél is magas kamat
Már alacsony, 100 000 Ft-os lekötési összegtől igénybe vehető
További feltétel nélküli betétlekötési ajánlatok 1, 2, 3, 4, 6, 9 és 12 hónapokra!

5








Egyes lekötött betéteire + 0,50% bónusz kamat kerül kifizetésre
Bankkártyája első éves díja visszatérítésre kerül
Dedikált ügyfélszolgálati munkatárs tartja Önnel a kapcsolatot
GRÁNIT folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatkedvezmény
Ingyenes „Bankfiók az Otthonában” szolgáltatás banki ügyintézésre
10% kedvezmény az ATLASZ World Travel valamennyi körutazásának
és üdülésének végösszegéből

GRÁNIT Tartós megtakarítási számla

Kamatadó kedvezmény (3 év után), vagy kamatadó mentesség (5 év után).
Hosszútávon gondolkodó ügyfelek számára az egyik legmagasabb betéti kamat a
piacon ebben a konstrukcióban:
 5 éves lekötés esetén évi MNB alapkamat + 2%-os (jelenleg 5,80%)
kamat mellett (EBKM: 5,22%)
 3 éves lekötés esetén évi MNB alapkamat + 1%-os (jelenleg 4,80%)
kamat mellett (EBKM: 4,59%)
Betétfeltörésnél is magas (MNB alapkamat - 2%, minimum 1%, maximum 4,00%)
kamat.
A számlanyitás, számlavezetés díjmentes, kiegészítő feltételek nélkül!
Rugalmas betétlekötési lehetőségek, mivel kizárólag ezen a számlán keresztül
elérhető tartós lekötött betéteken túl valamennyi GRÁNIT lakossági betétbe
elhelyezhető a megtakarítás.

IV. A piacon egyedülálló szolgáltatása a Banknak
Bankfiók az Otthonában
Egy modern, ügyfélbarát, XXI. századi szolgáltatás, amely a technikai lehetőségek maximális
kihasználásával lehetőséget biztosít arra, hogy kényelmesen, irodája, otthona elhagyása nélkül
találkozzon banki ügyintézőjével, pénzügyi tanácsokat kérjen tőle, és banki tranzakciókat végezzen.
Bankfiók az otthonában szolgáltatáson keresztül:

Internetes élő audio-video kapcsolattal, valamint szöveges üzenetváltással
személyesen tudja intézni bankügyeit a Bank munkatársával.
Ingyenes tud a Bank termékeiről, szolgáltatásairól azonnal érdeklődni.
Ingyenes a banki tanácsadás is.
A kapcsolódó banki dokumentumokat azonnal megnézheti és letöltheti.
Havi díj ellenében végezhet banki tranzakciókat.

V.

A bankváltás egyszerűen, kényelmesen történik
1. Az Ön feladata: Megadni régi bankszámlája számát, a számlavezető bank nevét, és az
„Egyszerűsített bankváltás” dokumentumot aláírni!
2. A többit a GRÁNIT Bank intézi!
Egyetlen dokumentum aláírásával a régi bankszámlán beállított
•
valamennyi közüzemi csoportos beszedési megbízás (közüzemi díjfizetések)
és / vagy
•
valamennyi rendszeres átutalási megbízás
GRÁNIT Bankhoz történő átirányítására.
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Önnek ehhez kapcsolódóan több feladata nincsen, azt a két bank, és a közüzemi szolgáltatók
egymás között intézik.
Lehetőség van az új bankszámla megnyitásával egyidejűleg a régi bankszámla megszüntetésére
is, de ennek feltételei vannak.

Egy aláírással a munkabér GRÁNIT Bankhoz történő átutalása is ugyanilyen egyszerű!

VI. Számlanyitás kényelmesen otthonról percek alatt
A bankszámlanyitást a lehető legegyszerűbben, a GRÁNIT Bank honlapján keresztül kezdeményezheti!

https://www.granitbank.hu/lakossagi-szamlanyitas-form
Amennyiben Ön legalább 150 000 Ft összeget utal bankszámlájára (melynek beérkezését nyomon
követheti a NetBank rendszerben), lehetősége van arra, hogy a számlaszerződés aláírására és az
ügyfél-azonosításra rugalmasan, az Ön által megjelölt helyen (akár otthon vagy munkahelyén is) és
időpontban kerüljön sor Budapest belterületén, munkanapokon 8:30-18:00 között.
Amennyiben nem kíván élni a rugalmas szerződéskötés lehetőségével, úgy a szerződés aláírására a
GRÁNIT Bank fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), vagy az ország területén 13
értékesítési ponton kerülhet sor. Miután a szerződéskötéshez kapcsolódó dokumentumokat a GRÁNIT
Bank előzetesen előkészíti, a jogszabály által előírt személyes ügyfél azonosítás és a szerződés aláírása
mindössze néhány percét veszi igénybe.

VII. A Bank munkájának elismerései
GRÁNIT Bank
– „Leginnovatívabb magyar bank 2011”a World Finance pénzügyi szaklap szerint

GRÁNIT Bank
– „Az év leginnovatívabb bankja 2012”MasterCard független szakmai zsűrije által
választva

Amennyiben bármilyen további kérdése vagy észrevétele merülne fel Bankunk szolgáltatásával
kapcsolatban munkatársunk készséggel áll a rendelkezésére.

Moravecz Márta
vezérigazgatói tanácsadó
Mobil: +36 30 597 2244
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Budapest, 2013. szeptember 18.
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