HIRDETMÉNY

az Ügyfélajánlási Programról

Akció keretében meghirdetve 2021.01.31.-ig.

AZ ÜGYFÉLAJÁNLÁSI PROGRAM SZABÁLYA
Amennyiben valamely lakossági bankszámlával (számlatulajdonosként) rendelkező ügyfelünk (mint Ajánló) ajánlja
valamely magánszemélynek a GRÁNIT Bankot lakossági számlavezetés céljából és annak engedélyével rögzíti az
ajánlást a GRÁNIT Bank honlapján (https://granitbank.hu/lakossag/ugyfelajanlas) vagy a Bank által emailben
küldött számlanyitási linket továbbítja, majd az Ajánlott ennek hatására jelen Hirdetményben meghatározott időn
belül lakossági számlát nyit, amely során megadja az ajánlási azonosítót (vagy az emailben kapott linkre kattintva
indítja el a számlanyitást) és a lenti feltételeket teljesíti is, akkor mind az Ajánló, mind az Ajánlott 5.000 - 5.000 Ftos jóváírást kap a GRÁNIT Banknál vezetett lakossági bankszámlájára.
Az 5.000 Ft-os jóváírás feltétele:


Az Ajánlott lakossági bankszámlát nyit az Ajánlási azonosító rögzítésével és a szerződéskötés hónapját
követő 3 naptári hónapban havonta
o min. 80.000 Ft-os jóváírás történik (legfeljebb két részletben bankon kívülről vagy harmadik féltől)
ÉS
o min. 1 db csoportos beszedés vagy min. 1 db rendszeres utalás vagy min. 1 db munkabér jóváírás
teljesül

Az ajánlási program egyéb feltételei:


Csak az vehet részt az ajánlási rendszerben Ajánlóként, aki számlatulajdonosként lakossági számlavezetett
ügyfél a GRÁNIT Banknál.



Csak az vehet részt az ajánlási rendszerben Ajánlottként, aki sem a számlanyitáskor nem rendelkezik, sem
korábban nem rendelkezett lakossági, ill. vállalati bankszámlával a GRÁNIT Banknál (Fő- és
Társtulajdonosként).



Akkor jogosult az Ajánló és az Ajánlott a pénzjóváírásra, ha az ajánlás GRÁNIT Bank honlapján történő
rögzítését (emailben kapott link esetén annak Bank általi kiküldését) követő 90 napon belül igényli meg az
Ajánlott a bankszámlát, a számlaigénylés rögzítése során megadja az emailben kapott ajánlási azonosítót
(vagy az emailben kapott linkre kattintva indítja el a számlaigénylést), majd legfeljebb 60 napon belül aláírja
a pénzforgalmi keretszerződést és a szerződéskötés hónapját követő hónaptól teljesíti a fenti feltételeket.



Amennyiben az ajánlás GRÁNIT Bank honlapján történő rögzítésekor az Ajánló a Banknál nyilvántartott
adataitól eltérő módon adja meg az adatait és így nem azonosítható be egyértelműen a Bank számlaveze tett
ügyfeleként, akkor nem jogosult sem az Ajánló, sem az Ajánlott a jóváírásra.



Ha a szerződéskötéstől számított egy éven belül megszűnik a bankszámla, akkor az Ajánlottnak vissza kell
fizetnie az 5.000 Ft-ot, a Bank ezzel kapcsolatban a beszámítási jogával élhet az Ajánlottal szemben.



Egy lakossági számlavezetett ügyfél (mint Ajánló) max. 10 embert ajánlhat naptári évente.



Ha az Ajánló már nem lakossági számlavezetett ügyfelünk a pénzjóváírási feltétel teljesítését követő naptári
hónapban, akkor elvesznek az ajánlásai, vagyis ha az általa ajánlott személy teljesíti a pénzjóváírás feltételeit,
akkor csak az Ajánlott jogosult a jóváírásra, az Ajánló nem.



Ha egy adott személyt többször ajánlottak, akkor annál a legkorábbi ajánlásnál vesszük figyelembe, amelynél
az adott Ajánló még nem lépte túl a naptári évenkénti max. 10 ajánlási limitet az Ajánlott személlyel!
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Ha az Ajánló egy adott naptári évben 10-nél több személyt ajánlott, akkor a 10. feletti Ajánlottakat nem
veszi a Bank figyelembe az adott Ajánlónál az ajánlási rendszerben, azaz hiába teljesülnek a pénzjóváírás
feltételei, sem az Ajánló, sem az Ajánlott nem jogosultak a jóváírásra.



A pénzjóváírás a feltételek teljesítését követő hónap 10-ig történik meg a GRÁNIT Banknál vezetett lakossági
bankszámlán.



Amennyiben az ajánlás a Bank közvetítőjétől származik, az adott kötésre őt jutalék nem illeti meg.



Amennyiben az Ajánlott az ajánlat elfogadásával nem kíván élni ebben az esetben az ő írásbeli kérelmére a
Bank az ajánlattal kapcsolatban több tájékoztatást nem fog küldeni és azonnal törli az Ajánlott személyes
adatait tartalmazó ajánlás(oka)t az ajánlási rendszerből. Nyilatkozatát az Ajánlott az alábbi csatornákon
teheti meg:
Postai úton: GRÁNIT Bank Zrt. - 1439 Budapest Pf. 649. levelezési címre.
Emailben: info@granitbank.hu, levél tárgya: „ügyfélajánlási rendszerből való törlés”
A Bank adatvédelmi tájékoztatója az alábbi elérhetőségen található: https://granitbank.hu/adatvedelmiiranyelvek

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: az akciós időszak
meghosszabbítása.
Hatályos: 2020.12.01-től
Közzététel dátuma: 2020.11.30.
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