HIRDETMÉNY

az Ügyfélajánlási Programról

Akció keretében meghirdetve 2022.11.28-ig.

AZ ÜGYFÉLAJÁNLÁSI PROGRAM SZABÁLYA
Amennyiben valamely lakossági bankszámlával (számlatulajdonosként) rendelkező ügyfelünk (mint
Ajánló) a GRÁNIT eBank applikáció „Ajánlom a Bankot” menüpont* használatával ajánlja valamely
magánszemélynek a GRÁNIT Bankot lakossági számlavezetés céljából és a jóváírási feltételek teljesülnek,
akkor mind az Ajánló, mind az Ajánlott 8.000 - 8.000 Ft-os jóváírást kap a GRÁNIT Banknál vezetett
lakossági bankszámlájára.
A 8000- 8.000 Ft-os jóváírás feltétele:


Az Ajánlott lakossági bankszámlát nyit az ajánlótól kapott Ajánlási link segítségével, vagy az ajánló kód
rögzítésével/megadásával, és a szerződéskötést követő 60 napon belül 3 sikeres bankkártyás vásárlás
tranzakciót hajt végre, mely tranzakciók a számlán könyvelésre is kerülnek.

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 bankszámlával a GRÁNIT Banknál (Fő- és Társtulajdonosként).



A GRÁNIT eBank „Ajánlom a Bankot” menüpontja a már 3 sikeres bankkártyás vásárlás tranzakciót
végrehajtó ügyfelek számára érhető el.



Az ajánló link megosztható SMS-ben, emailben, Messenger üzenetben.



Egy lakossági számlavezetett ügyfél (mint Ajánló) bármennyi ismerősének ajánlhatja a Bankot, azonban 180
naponta maximum 10 sikeres ügyfélajánlás után kap jóváírást.



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



Sikeres Ajánlást követő 8 munkanapon belül megtörténik az ajánlásért járó összeg 8000 Ft -8000 Ft jóváírása
mind az Ajánló, mind az Ajánlott részére.

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: akció meghosszabbítása
Hatályos: 2022.11.22-től
Közzététel dátuma: 2022.11.21.

*A menüpont a GRÁNIT eBank applikáció iOS 8.0, illetve az Android 6.13.346 verziójára való frissítéstől kezdve válik elérhetővé.
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