HIRDETMÉNY
a szelfi számlanyitáshoz kapcsolódó akcióról

A Bank GRÁNIT lakossági bankszámla szelfivel történő megnyitásához kapcsolódó akciós időszakot hirdet meg az alábbiak
szerint:
Az akció időtartama:
-

az Akció kezdete: 2022.11.01.
az Akció befejező időpontja: 2022.12.22.

Az akció feltételei:






Az új ügyfél lakossági bankszámla megnyitását (Pénzforgalmi Keretszerződés) kezdeményezi GRÁNIT
eBank applikáció segítségével szelfi számlanyitás keretében és a számlanyitás során Mastercard
dombornyomott, nem dombornyomott vagy GRÁNIT Platinum bankkártyát igényel, valamint letölti és
sikeresen regisztrál a GRÁNIT Bank eBank applikációra.
A Bank elvégzi a közvetett ügyfél átvilágítást és 2 munkanapon belül visszajelez az új ügyfélnek, annak
sikerességéről.
Amennyiben az átvilágítás/számlanyitás sikeres és a bankszámla megnyitásra kerül, a 12 000 Ft jóváírása
5 munkanapon belül megtörténik az újonnan megnyitott bankszámlán.
Amennyiben a számlanyitást követő 12 hónapon belül a számla megszüntetésre kerül, abban az esetben
az ügyfél köteles visszafizetni a 12.000 Ft-ot.

Az akcióban résztvevők:
-

-

Azon 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik jelenleg a GRÁNIT Bankkal nem állnak szerződéses
jogviszonyban és az Akció időtartama alatt szelfivel (eBank letöltést követően) nyitnak lakossági bankszámlát az
erre irányuló pénzforgalmi keretszerződés megkötésének feltételei szerint.
GRÁNIT Szelfi Számlanyitást vehet igénybe, aki:

rendelkezik Magyarországon 2016. január 1-jét követően kiállított - elektronikus tárolóelemet (chip)
tartalmazó – érvényes személyazonosító igazolvánnyal;

rendelkezik Magyarországon kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal;

számlanyitás során saját nevében jár el;

rendelkezik élő internetkapcsolattal, NFC funkcióval ellátott mobiltelefon készülékkel és az alábbi
operációs rendszerek valamelyikével: -IOS 13.0 vagy újabb; Android 5.0 vagy újabb

elfogadta a szelfi számlanyitásra vonatkozó Adatkezelési hozzájárulást és az egyéb szerződéses
feltételeket.

Az Akcióban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi feltételekben lefektetett valamennyi
feltételt.
Egy ügyfél maximum egyszeri jóváírásra jogosult.
A választott bankszámlához kapcsolódó díjakat, költségeket a mindenkor hatályos Lakossági Bankszámlákról és Kapcsolódó
Szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza.
Hatályos: 2022.11.01-től
Közzététel dátuma: 2022.10.28.
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