
Tippelj és nyerj! – Gránit Bank nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételek  

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

Szervező:  

GRÁNIT Bank Zrt. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-

041028) (a továbbiakban: Bank) 

 

A játék időtartama:   

A játék egyfordulós. 

 Kezdő időpontja: 2015.10.05. délelőtt 08:00 óra 

 Lejárata: 2015.11.30. este 23:59 perc 

  A nyertesek kihirdetésének időpontja 2015.12.04. délelőtt 09:00 óra  

  A nyeremény átvételének helyszíne és időpontja: a nyertesekkel való személyes egyeztetés 

alapján. 

 

Részvételi feltételek: 

 A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság 

által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, cselekvőképességében nem 

korlátozott természetes személy, aki a Banknál legalább 250.000,- Ft összegű betétet helyez 

el a játék időtartama alatt a hatályos „Hirdetmény a lakossági betétügyletekről és egyéb 

megtakarításokról”lakossági betéti dokumentumban szereplő bármelyik betéti 

konstrukcióban.  

  A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Bank munkavállalói, azok közeli hozzátartozói, 

valamint és a Bankkal közvetítői szerződést kötött személyek valamint azok közeli 

hozzátartozói. 

A „Tippelj és nyerj!” nyereményjáték leírása: 

1. A nyereményjátékban minden – a Banknál legalább 250.000,- Ft összegű - betétet elhelyező 

Ügyfél adhat egy tippet a következőt kérdésre:  

   Hány aktív regisztráció lesz a GRÁNIT eBank (korábbi nevén GRÁNIT Üzenő)      

mobilalkalmazásra 2015. december  1-én déli 12 órakor? 

A tipp elküldésére az adott betét lekötésének napján, 23:59 percig, azaz a nap végéig van 

lehetőség NetBank szabad formátumú levélben (postaláda menüpont> szabad formátumú 

levél), vagy a nyeremenyjatek@granitbank.hu e-mail címre küldött levélben. 

2. A NetBank szabad formátumú levélben megadott tipp esetén a tárgy rovat tartalmazza a 

”Tippelj és nyerj” szlogent, a levélnek pedig tartalmaznia kell a darabszámra vonatkozó tippet.  

3. Az e-mailben elküldött levélnek a darabszámra vonatkozó tipp mellett tartalmaznia kell a tippet 

megadó Ügyfél nevét, az anyja nevét, valamint születési helyét és idejét valamint mobiltelefon 

számát.   

 

mailto:nyeremenyjatek@granitbank.hu


4. Minden egyes, legalább 250.000,- Ft összeget elérő betét-lekötés után adható egy tipp, 

azonban egy napon érvényesen csak egy tipp adható, függetlenül az adott napon végrehajtott 

betétlekötések darabszámától. Aki egy napon egynél több tippet is elküld, annak az adott 

napon megadott valamennyi tippje érvénytelen. 

5. Nyereményre azok a játékosok jogosultak, akiknek a játékban beküldött tippje a legközelebb 

esik a 2015. 12. 01.-én déli 12:00 órakor nyilvántartott azon okostelefonok számához, amelyre 

telepítették a GRÁNIT eBank alkalmazást. (a továbbiakban: Pontos Szám) 

 

A nyertesek megállapításának módja: 

A Pontos Számhoz legközelebbi tippet adó első 12 tippelő Ügyfél jogosult nyereményre.  

A tippek sorrendjének felállításánál egy Ügyfél csak egy (a Pontos Számhoz legközelebb eső) tippjével 

vehet részt. A tippelők a nyereményekre a következő meghirdetett sorrendben jogosultak.  

Nyeremények 

1. A Pontos Számhoz a legközelebb tippelő játékos egy kétszemélyes, 3 napos 

(2 éjszakás) wellness hétvégét nyer a BambaraTeam Kft. felajánlásában.  

2. A Pontos Számhoz a második legpontosabb tippet adó játékos egy 

kétszemélyes vacsorát nyer az Október 6. utcában lévő TG Italiano 

étteremben a Leroy. co Kft. felajánlásában. 

3. A további, a Pontos Számhoz legközelebbi, legpontosabb tippet adó 10 

játékos egy-egy 8 Gb-os okos pendrive-ot nyer.  

 Amennyiben többen azonos – nyereményre jogosító - tippet adnak meg, úgy a nyereményre az a 

tippelő válik jogosulttá, aki tippjét korábban küldte be. Az ilyen módon hátrébb sorolt tippelő a soron 

következő nyereményre válik jogosulttá egészen addig, amíg a nyeremények el nem fogynak. 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak. 

Értesítés 

A Bank a nyerteseket e-mailben és/vagy telefonon értesíti. 

Általános rendelkezések 

A Nyereményjátékban való részvétellel az abban résztvevők megerősítik, hogy teljes mértékben 
ismerik és elfogadják a jelen szabályzatban és részvételi feltételekben foglalt rendelkezéseket, és 
kifejezik erre vonatkozó beleegyezésüket. 
 
A Bank jogosult bármikor, belátása szerint a Nyereményjátékot megszüntetni vagy felfüggeszteni, 
vagy jelen játékszabályzatot módosítani. Bank fenntartja továbbá a jogot a Nyereményjáték törlésére 
vagy felfüggesztésére, az egyes nyeremények megváltoztatására, a nyeremények átadásának részben 
vagy egészben történő megakadályozására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek 
megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen 
módon manipulálja, illetve bármely módon rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott 
körülmények felmerülése vagy vis major esetén.  
 



Bank bármely, a Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező 
érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Bank kizárja bármely 
játékos és résztvevő bármely jogcímen történő igényérvényesítésének lehetőségét a Bankkal 
szemben. 
 
A Bank fenntartja magának a jogot, a közerkölcsöt vagy a politikai semlegességet sértő tartalom 
moderálására, illetve az ilyen tartalom versenyből való kizárására. 

 


