
Az első digitális bank tapasztalatai

Siklós Jenő
GRÁNIT Bank, vezérigazgató-helyettes az Igazgatóság tagja, 

Az első digitális bank tapasztalatai

Siklós Jenő
GRÁNIT Bank, vezérigazgató-helyettes az Igazgatóság tagja, 



2

Ismétlés: digitalizáció

Mi is a digitálizáció?

„A Digitális technológiák integrálása a mindennapi életbe digitalizálással, 
mindent ami egyáltalán digitalizálgató”

Pénzügyi szolgáltatás      Digitalizáció Innováció Digitális Bank        
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A Digitális korszak

• Mobiltárcák

• Mobilfizetés (GRANITPay, AndroidPay)

• P2p utalások

• P2p lending

• VideóSzámlanyitás (GRÁNIT Bank)

• Cryptovaluták (Bitcoin, Ethereum, stb)

• Smart contracts 

• Big Data (elemzések)

• Financial cloud compution

• Fintech ChatBots

• RoboAdvisors

• Transferwise
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Esély, lehetőség?...... Vagy valami egészen más?
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A GRÁNIT Bank válasza: a digitális bank! 

1) Szinte kizárólag online csatornákon (és nem fiókban) szolgálja ki az 
ügyfeleit, mert hisz abban, hogy gyorsan, kényelmesen fejlett elektronikus 
csatornákon keresztül lehet szolgáltatásokat nyújtani. 

2) Az online csatornákból fakadó megtakarítás jelentős részét a Bank 
visszaadja az ügyfeleknek, ezzel többlet értéket biztosít számukra.

3) Folyamatosan innovál, új technológiákat vezet be, melyek átformálják a 
bankolás szinte valamennyi területét. 

4) Ennek érdekében kiemelkedő innovációs csapatot épít, a legjobb fintech 
startupokkal alakít ki partneri viszonyt, ügyfeleivel folyamatos és közvetlen 
kapcsolatot tart. 



GRÁNIT Bank – az első digitális bank Magyarországon 

Célunk: Egyszerű, kiváló minőségű, kényelmes, költséghatékony 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása innovatív elektronikus banki 
megoldásokon keresztül
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The DigitalBank

A GRÁNIT Banki innováció mérföldkövei

2012

2014

2015 2017

 Termékfejlesztés
 A VideoBank

bevezetése


A GRÁNIT eBank
továbbfejlesztése, 
GRÁNIT Lock

A GRÁNIT 
mobilalkalmazás 
bevezetése: 
GRÁNIT eBank

A GRÁNIT Pay 
elindítása: új 
generációs 
mobilfizetési 
rendszer elsőként 
Európában
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GRÁNIT Videó
Azonosítás a 
fotelből!

2016
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GRÁNIT Pay: újgenerációs mobilfizetés

=

Kényelmes

Gyors

Biztonságos

Új bankkártya igénylés
Speciális SIM kártya
Mobilszolgáltató digitális tárcája

… mert csak a GRÁNIT eBank 
alkalmazás szükséges hozzá.

… mert a telefon nem tárolja a 
bankkártya adatait. 

… mert a kártya egy gombnyomással 
digitalizálható, 
… mert egy érintéssel, azonnal lehet 
fizetni. 
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Ember kísérlet: Egy hónapig pénztárca nélkül? Megpróbáltuk!

“Én a piacon elsőként megjelenő Gránit Banknál nyitottam bankszámlát, s az 
ehhez kapott kártya aktiválását követően letöltöttem az alkalmazást, rögzítettem a 
kártyám adatait, és máris tettem fel a polcra a plasztikot. … egészen jó eredményt 
hozott az egy hónapos készpénz-, sőt kártyamentes próbálkozásom. Ezt banki 
kimutatásaim is igazolják: ezek szerint 119-szer fizettem mobillal, ehhez képest 
elenyésző, hogy mindössze 11-szer nem volt más mód, mint készpénzzel 
boldogulni.”
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VideóBank és VideóAzonosítás

• A GRÁNIT Bank 2012 óta, az 
országban elsőként biztosít 
videóbanki szolgáltatást 
ügyfeleinek.

• Néhány éven belül elfelejtjük, hogy 
régen bankszámlát csak 
bankfiókban lehet nyitni 
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Egyre jobbat, egyre kényelmesebben, egyre olcsóbban 

Az online számlanyitás erősíti a versenyt a bankok között, hiszen az egész 
országban bárhol, bármikor, akár a Balaton partján 15 perc alatt 
nyithatunk számlát. 



The DigitalBank

“Most Innovative Bank 
in Hungary”

World Finance
pénzügyi szaklap

Az Év leginnovatívabb Bankja 
2012 

MasterCard – Év Bankja

2011 2012 2013

Az Év lakossági 
mobil alkalmazása 

(2. hely) 

Az Év 
leginnovatívabb 

Bankja 2013 
(2. hely)

2014

2015 2016

Az Év Bankja 
Magyarországon; 

The European 

Az év vezérigazgatója –
Magyarország; Business 

Worldwide
Az év bankja –
TheEuropean

Az év bankára 
2015 

MasterCard

Az év bankja 
(3. hely)  

MasterCard

Az Év 
leginnovatívabb 

Bankja

Az év lakossági 
mobil- és online-
banki eszköze (2. 

hely) 

Az év 
lakossági 
számla-

csomagja

Az év legrokon-
szenvesebb 

bankja (2. hely) 

Az év lakossági 
megtakarítási 

(2. hely) 

Az év 
bankja (3. 

hely) 

Az Év Ifjú
Bankára
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… és Helyes a válaszunk a kihívásaira?  a szakma visszajelzése



The DigitalBank

… és az üzleti eredmények

Mérlegfőösszeg
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….. és a legfontosabb válasz mindig az ügyfelektől jön



The DigitalBank 15
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Mit tervezünk a közeljövőben?

• Hiszünk benne, hogy a mobil megoldásokban a jövő, ezért hamarosan új, 
izgalmas mobil fejlesztésekkel jelentkezünk!

• PSD2 – bankok és feltörekvő pénzügyi szolgáltatók, startupok 
együttműködésének új fejezetét nyitja meg

• Azonnal fizetések – az MNB vezetésével és innovációjával 2019 közepétől 
5 másodperc alatt átér az utalás – óriási lehetőségek a p2p és a bolti 
mobilfizetésben is!

• …….. a többi titok …….


