Szeretem
a GRÁNIT Bankot
mert…

Zsolt
Átnéztem a legtöbb bank szolgáltatásait, de a Gránit banké volt a legoptimálisabb
és leghasznosabb, amit nyújt számomra. Letisztult, állandóan fejlődő netbank,
kihasználja a technikai vívmányok nyújtotta lehetőségeket. Applikációban gyorsan
elérhető funkciók iSMS, kártyazárolás / feloldás pillanatok műve, tranzakció/vásárlás/
készpénz limit beállíthatósága. Mindamellett ügyfélszolgálatuk gyors, nem kell órákat
várni az operátor jelentkezésére, előzékenyek és segítőkészek. Nem bántam meg,
hogy a Gránit Bankot választottam....

Ádám
Szeretem a Gránit Bankot, mert megbízható, korrekt, versenyképes, együttműködő,
és újító. Közel 4 év tapasztalata alapján szívből ajánlom.

Csaba
A piacon a legolcsóbb, a netbankos felület a legkezelhetőbb, a netbankos
ügyfélszolgálat a leggyorsabb, a telefonos hibaelhárítás gyors /elrontott
bejelentkezés utáni tiltás/, paypassos bankkártya - ingyenes cserével - aminek nagyon
megörültem. Nincs havidíj, és bankkártya díján kívül, egyedül csak a tranzakciós illetve - kp felvételi díj van (ami szintén alacsony, piacszinten nézve) 2 alkalom után.

Csanád
A netbank biztonságos és átlátható, semmi felesleges sallang, az ingyenes számla
ingyenes maradt, és az eBank (üzenő) is újra működik:)

Márton
Azért szeretem a Gránit Bankot, mert a kondíciói a legjobbak a piacon, mindezt
korrekt, átlátható tájékoztatással teszi. Innovatív és korszerű, és fiatalos a stílusa.
Mindenkinek ajánlom!

Judith
Mert itt érzem magam biztonságban!

Szandra
Azért szeretem, mert egyszerű, letisztult netbank felületükkel nagymértékben
megkönnyítik az ügyintézést. Minden kérdésre készségesen válaszolnak, és segítenek
megoldani a felmerült helyzeteket.

Levente
Szeretjük, mert átlátható, lényegre törő, modern. És természetesen Nekem, mint
ügyfélnek még mindig itt éri meg leginkább anyagilag. Nem véletlenül kerestem
meg őket akkor, amikor még Szegeden nem is volt képviseletük, mert az akkori piaci
viszonyok közt lazán Ők voltak a legversenyképesebbek díjaikkal (szinte semmi)
és kamatjaikkal egyaránt. Nos, pár éve eltelt, de szerencsére ez mit sem változott,
eltekintve a Bank fejlesztéseitől, videóbank, Gránit Lock, PayPass, stb-től. Ja, és
amiért még szerethető: talán az egyetlen magyar kézben lévő bank Magyarországon!

Gábor
A leginnovatívabb hazai bank, ingyenes SMS küldés telefonos applikáción keresztül
egyedülálló.

Norbert
Szeretem, mert korrektek, gyors az ügyintézés, segítőkészek, és a piacon a
legolcsóbbak, már több mint 4 éve van itt a bankszámlám, a bankkártya díjon kívül
nincs semmilyen költsége a számlámnak. Nagyon szeretem az iSMS szolgáltatást,
mert így díjmentesen kapok számla, és kártya információkat. Az is nagyon tetszik,
hogy alkalmazásból tudom módosítani a kártya limiteket, illetve akár le is tudom
tiltani a kártyát egy mozdulattal. Nagyon szeretem az online felület is, áttekinthető,
letisztult.

János
Nincsenek felesleges díjak és többszörös lehúzás, nincsenek apró betűk és feltételek,
amik nem teljesítése esetén jól megterhelik a számlát. A netbankot eddig mindig
elértem, feltett kérdésemre átlagban másnapra választ kaptam, fontosabb ügyintézés
esetében telefonon is kerestek, pedig nem is kértem. Ár/érték arányban az ország
legolcsóbb banki szolgáltatásait nyújtja!

Péter
Szeretem a Gránit Bankot, mert csinos hölgyekkel reklámoz és nem sablonos
aktatáskás “vállalkozó” pasikkal.

Levente
Megbízható, az ügyintézők kedvesek, a bank digitális az életükért se csalnának, az
ügyintézés gyors. Én ezért szeretem a Gránit Bankot! És minden embernek ezt a
bankot ajánlom!

Eduárd
Három szóval: Egyszerű, nagyszerű, korszerű! :)

Barnabás
Mert nincs sorbanállás, „ehhezaművelethezfáradjonbeafiókba”, „nemazéndolgommenjenamásikpulthoz-igenújsorszámmal”, „olvassaelakondíciókközöttvannemlátja”!

