
– Mik a GRÁNIT Bank prémium 

szolgáltatásainak fő előnyei, 

akár a többi bank hasonló 

szolgáltatásaival összehasonlítva? 

– A GRÁNIT Bank – eltérően más hitelin-
tézetektől – kényelmes, otthonról elér-
hető digitális szolgáltatásaira alapozva 
– valamennyi ügyfele részére prémium 
banki kiszolgálást kíván nyújtani. Számla-
csomagjai között választható a prémium 
igényekre szabott Bajnok Plusz számla-
csomag, korlátlan számú díjmentes elekt-
ronikus tranzakciókkal. Több prémium 
bankkártyát is kínál, amelyeket feltétel 
nélkül bármely ügyfél igényelhet. A pré-
mium kártyabirtokosok számára dedikált 
digitális ügyfélszolgálat áll rendelkezésre, 
míg a bank valamennyi ügyfele számára 
elérhetők az olyan prémium digitális szol-
gáltatások, mint a VideóBankon keresztüli 
állampapír-vásárlás értékpapírszámla-nyi-
tással egybekötve, vagy a 100 százalék-
ban online babaváró kölcsön igénylés és 
szerződéskötés, illetve a 2021-es év UX 
megoldása díjjal jutalmazott online lakás-
hitel igénylés és Otthon Kalkulátor. 

– Milyen bankkártyák tartoznak a prémium 

szolgáltatásokhoz és melyiket kinek ajánlják?

– A legnépszerűbb a GRÁNIT Platinum 
Bankkártya, amely exkluzív kedvezmé-
nyei és előnyös árazása alapján az egyik 

legvonzóbb prémium kártyaajánlat a 
piacon. A feltétel nélkül – bármely szám-
lacsomaghoz – igényelhető prémium 
kártya olyan exkluzív kedvezményeket 
tartalmazó betéti kártya, mint az 50 mil-
lió forint értékű, az egész világra érvényes 
és számos extrémnek számító sportnál 
is fedezetet nyújtó utasbiztosítás. Plati-
num kártyával Budapesten és Bécsben 
is díjmentesen használhatók a repülőtéri 
Mastercard Lounge-ok, emellett további 
1300 VIP váróba kedvezményesen lehet 
belépni az értékajánlatba tartozó Priority 
Pass kártyával. Utazók számára hasznos 
kedvezmény, hogy külföldön havonta 
kétszer, belföldön pedig havonta négy-
szer díjmentesen, limit nélkül lehet kész-
pénzt felvenni. A Bank lakossági ügyfelei 
2022 ősz óta választhatják a magasabb 
presztízsű, lézergravírozott, fém alap-
anyagból készült GRÁNIT World Elite 
Metal bankkártyát is, amely számos pré-
mium előny kínál külföldi utazásnál Bel-
földi kikapcsolódáshoz pedig különleges 
magaskategóriájú szállásokat kínál ked-
vezménnyel. A prémium kártyaválaszték 
része a vállalati ügyfelek számára exkluzív 
előnyöket biztosító GRÁNIT Business Pré-
mium Mastercard is.

– A jövőre is gondolva: milyen 

megtakarítási, befektetési lehetőségeket 

kapnak a kiemelt ügyfelek?

– A GRÁNIT Bank összes ügyfele kimagasló 
megtakarítási lehetőségek között válogat-
hat, mint például a 2022. augusztusban 
bevezetett – a jegybanki alapkamathoz 
kötött – a szektorátlagához viszonyítva 
magasabb kamatozású 12 hónapra leköt-
hető betét. Emellett rövidebb távra is 
piacvezető kamatokat érhetnek el a meg-
takarítók a Bankban, így 2022 év végén 6 
hónapos lekötésre 8,50 százalékos kamat-
tal és EBKM-mel, míg 3 hónapos lekötésre 
8,00 százalékos EBKM-mel lehetett pénzt 
lekötni GRÁNIT bankszámlákon, akár 
néhány kattintással a banki mobilappliká-
cióban.. 

– Mi az a VideóBank és miért különleges?

– A GRÁNIT VideóBank egy olyan 
modern, ügyfélbarát, 21. századi digi-
tális szolgáltatás, amely révén bankfiók 
felkeresése nélkül az országból bár-
honnan videóhíváson keresztül lehet 
banki ügyeket intézni. A Bank legújabb 
Family programja keretében pedig már 
gyermekek  szülővel közösen – akár 6 
éves kortól nyithatnak VideóBankon 
teljesértékű bankszámlát. A videóhívás 
biztonságos, titkos zárt rendszerben 
jön létre, alkalmas ügyfélazonosításra, 
értékpapírszámla nyitására, állampapír 
vásárlásra vagy például az online igé-
nyelt babaváró kölcsön esetében a szer-
ződéskötésre.
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