
 
„Legyél Te az ezredik!” Gránit Bank Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) 
szabályzat és részvételi feltételek (a továbbiakban: Játékszabályzat) 
 
Szervező:  
Gránit Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; Cégjegyzékszám:  0110041028)  
 
A játék indítására 2016. 12. 20-án 17:00-kor a GRÁNIT Bank Facebook oldalára feltett posztban kerül 
sor.  
A nyertes kihirdetésére az 1000. GRÁNIT bankkártya digitalizálás megtörténte után  kerül sor. 
A nyeremény átvétele a nyertes kihirdetését követően egy héten belül, személyes egyeztetés alapján 
történik.  
 
Részvételi feltételek:  
 
A játékban az tud részt venni, akinek érvényes lakossági pénzforgalmi keretszerződése van a GRÁNIT 
Bankkal, amelyhez aktivált bankkártya tartozik.  
  
A Játék leírása: 

 A GRÁNIT Bank rendszereiben valós időben követi a GRÁNIT Bankkártyák digitalizálását. Amikor 
egyszerre egy időben 1000 bankkártya van digitalizálva, akkor a digitalizálást éppen 1000-ként 
végrehajtó játékosnak adja a Bank a meghirdetett csaknem 8000 Ft értékű digitális 
ajándékcsomagot, amely tartalmaz egy Bluetooth-os okosmobilhoz csatlakoztatható hangszórót és 
egy Power bank-et, továbbá ráadásként GRÁNIT csokit és egyéb logózott ajándékot. A 
bankkártyáját 1000-ként digitalizáló GRÁNIT Ügyfélnek a Bank felajánl egy GRÁNIT Platinum 
bankkártyát, amelynek első éves kibocsátási díját jóváírja, illetve amennyiben a nyertesnek már 
van Platinum bankkártyája annak legutolsó éves díját utólag jóváírja. 
 

 
A nyertes megállapításának módja:  
Az a GRÁNIT Bank Ügyfél jogosult a nyereményre, aki GRÁNIT bankkártyáját éppen 1000.-ként 
digitalizálja NFC képes legalább 4.4-es androidos okostelefonjában, úgy hogy a digitalizálással 
egyidőben éppen 1000 digitalizált bankkártyát tart nyilván a Bank. A GRÁNIT Bank rendszereiben 
valós időben követi nyomon a digitalizált bankkártyák számának alakulását. 
  
Kiértesítés  
A nyertes(ek) nevét a Gránit Bank Facebook oldalán posztolja ki, továbbá a nyertes(eke)t e-mailben, 
illetve a Bank rendszereiben szereplő mobilszámon is értesíti.   
A nyeremény a nyertes játékos adatait tartalmazó és általa aláírt nyeremény-átvételi igazolás 
kitöltését követően kerül a birtokába.  
A nyereményhez tartozó szja-fizetési kötelezettséget a Játékot kiíró és szervező Gránit Bank viseli, 
azonban egyéb felmerülő költségek, így többek között a nyeremény átvételének kapcsán a helyszínre 
utazás költségei a nyertes játékost terhelik.  
 
 
Általános rendelkezések  
A Szervező jogosult bármikor, belátása szerint a Játékot megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen 
Játékszabályzatot módosítani. Szervező fenntartja továbbá a jogot a Játék törlésére vagy 
felfüggesztésére, a nyeremények átadásának részben vagy egészben történő megtagadására, ha a 
Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat rendelkezései megszegésének gyanúja merül fel, vagy 



ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon 
rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látható körülmények felmerülése vagy vis major esetén.  
Szervező bármely, a Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, 
azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja bármely játékos és 
résztvevő bármely jogcímen történő igény érvényesítésének lehetőségét a Szervezővel szemben.  
 


