
BankVelem Beindító játék hivatalos szabályzata: 

 

Bankolj, Gazdálkodj, Gyarapodj! 

 

7 hetes BankVelem verseny, értékes nyereményekért PontVelem iskolák és 

kapcsolattartók részére. 

 

Az első 50 PontBank gazdálkodó iskola Samsung termékeket nyer, a nyertes 

50 iskola kapcsolattartói között kisorsolásra kerül 10 darab, egyenként 2 

éjszakás, 2 fős pihentető hétvége, félpanziós ellátással. 

 

A nyereményre az első 50 iskola jogosult, ahol teljesítik az alábbi elvárásokat: 
 

 Az iskola alatt regisztrált felhasználók között legalább 5 PontBank Professzor 

van. (PontBank Professzor feltételei alább részletezve.) 

 Az iskola alatt, a játék időtartama alatt legalább 5 új www.pontvelem.hu 

regisztráció jön létre, tehát 5 új PontBank számlanyitás valósul meg. 

 A pontvelem.hu oldalon és a facebook.com/pontvelem oldalon található 

toplisták segítségével folyamatosan figyelemmel kísérhető az iskolák listája. 

 A toplistán pontosan megtekinthető, hogy mely iskolák teljesítették a fenti 

feltételeket. Az iskolák alatt végzett tranzakciók száma nem feltétlenül jelenik 

meg azonnal a toplistákon, de maximum két óra elteltével frissülnek a listák, 

így csak az adatok frissülését követően látható az éppen aktuális iskolai 

helyezés. 

 Köszönjük, hogy játszanak velünk és népszerűsítik a BankVelem programot! 

 

 

Pihenjen pont Ön a PontVelem program Kapcsolattartójaként! 

Amennyiben Ön az iskola PontVelem Kapcsolattartója, kérjük, népszerűsítse a 

BankVelem programunkat, segítse sikerét a megnyerhető pihentető hétvégék 

egyikéért cserébe! 
 

A játék célja, hogy az iskolában minél több diák megismerje a PontBankot és 

használja azt.  

 

A játékban való részvétel feltétele, hogy az iskola részt vegyen a PontVelem 

programban.  

 

 Játékosok: 

A BankVelem beindító akció során a PontVelem programba regisztrált általános 

iskolák versenyeznek egymással.  

 

Hogyan lehet a diák PontBank Professzor? 

 

1. Regisztráljon a www.pontvelem.hu weboldalon. 

2. Nyissa fel a PontBank Professzor ablakot! 

3. Tekintse meg a FőSzámlája számlatörténetét a PontBank felületén! 

4. Nyissa meg a PontBank súgó főoldalát! 

5. Vezessen át (utaljon át) legalább 10 pontot a FőSzámlájáról a NetSzámlájára! 

6. Kössön le legalább 100 bónusz pontot! 

http://www.pontvelem.hu/
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7. Tekintse meg a saját BónuszSszámlájának részletes adatait a PontBank felületén! 

8. Tekintse meg a saját BónuszSzámlájának számlatörténetét a PontBank felületén! 

 

NYEREMÉNYEK 

 

 PontVelem Kapcsolattartó tanárok: 

Az első 50 iskola kapcsolattartói közül, ahol teljesítették a nyereményhez 

szükséges feltételeket, 10 tanár véletlenszerű, gépi sorsolással nyer, egyenként 

2 személyes, 2 éjszakás pihentető hétvégét, félpanziós ellátással. 

  

PontVelem programba regisztrált iskolák: 

Az első ötven iskola, amely a játék időtartama alatt leghamarabb teljesíti a 

PontBank beindító nyereményjáték feltételeit, tárgynyereményt nyer. 

-          1-15. helyezett iskola: 1-1 Samsung nyomtatót nyer  

-          16-30. helyezett iskola: 1-1 Samsung monitort nyer 

-          31-40. helyezett iskola: 1-1Samsung fényképezőgépet nyer 

-          41-50. helyezett iskola: 1-1 Samsung mini-hifit nyer 

  
 

 A játék időtartama:  

 

2014. szeptember 15-től kezdődik és az első 50, a játék feltételeit teljesítő iskola 

beérkezéséig, de legkésőbb 2014. október 31-én éjfélig.  

A nyeremény készpénzre nem váltható.   

A nyeremények postai úton kerülnek kiküldésre a nyertes iskolák és tanárok részére. A 

nyereményeket, a játék lezárását követően, legkésőbb 2014. december 12-ig 

postázza PontVelem Kft. A Magyar Posta Zrt. esetleges hibájából fakadóan eltűnt 

nyereményeket PontVelem Kft-nek nem áll módjában pótolni. 

Amennyiben a nyertes iskolákat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

juttatásának kérdésében, illetve a nyertes iskola meghatározásában, a PontVelem 

Kft. döntése végleges és nem vitatható.   

 

Amennyiben a nyertes kapcsolattartókat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

juttatásának kérdésében, illetve a nyertes tanár meghatározásában, a PontVelem 

Kft. döntése végleges és nem vitatható.  

8. Adók és közterhek: 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék 

megfizetését a PontVelem Kft. vállalja. 

9. Adatok kezelése: 

A BankVelem beindító játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan 

tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos szabályzatát, valamint tudomásul 

veszik a www.pontvelem.hu oldal adatvédelmi tájékoztatását. 

http://www.pontvelem.hu/


 A nyertesek lehetőség szerint, a tárgyi ajándékkal, vagy a nyeremény  

hétvége során, egy képet készítenek magukról, majd elküldik azt a 

pontvelem@pontvelem.hu e-mail címre. A kép a PontVelem Kft. 

tulajdona lesz és korlátlanul felhasználhatja azt. 

Az adatkezelő a játékosok személyes adatait (pld. levelezési cím), addig kezeli, míg 

az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a 

megadott hozzájárulását vissza nem vonja. 

Az adatok a játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 

részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott 

eseteket. 

A PontVelem Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a 

jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a 

játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről 

szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a játékosok, 

akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és 

indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik, BankVelem beindító játék ideje alatt 

a PontVelem Kft. e-mail címére küldött (pontvelem@pontvelem.hu) levélben, 

adattörlés tárggyal. A játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt az 

adatainak a törlése a játékból való kizárását eredményezi, mivel Pontvelem Kft. az 

adatok hiányában nem tudja biztosítani a játékos részvételét. 

 

 Hírlevél 

A PontVelem Kft. rendszeresen, hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a 

játékosokat, akik a hírlevél küldését kérték. A hírlevél szolgáltatásról való 

leiratkozást a PontVelem biztosítja. 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

Név: PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3. 

E-mail: pontvelem@pontvelem.hu 

Cégjegyzékszám: 13- 09- 145720 

Adószám: 23281345-2-13 

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 

Nyilvántartásba vételi szám: 2414/N 

 

A PontVelem fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikor történő 

megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a 

játékosokat. Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen 

tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg a 

pontvelem@pontvelem.hu e-mail címre! 

mailto:pontvelem@pontvelem.hu
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10. Egyéb rendelkezések: 

Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Kft. döntése az irányadó.  

A játékkal kapcsolatos kérdéseket a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen 

fogadja, majd azokra a feladó e-mail címére küld választ Pontvelem Kft.  

PontVelem Kft. kizárja a felelősségét a weboldal és facebook oldal szerverének rajta 

kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz 

minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, 

illetve megszüntesse. 

A PontVelem Kft. kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét ért vagy 

a facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, 

valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék 

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A PontVelem Kft. nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre 

állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Pontvelem 

Kft. nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle 

független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető 

kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás 

hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy 

részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 

A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét 

követően is – a játékból és Pontvelem programból való kizárás 

következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A 

játékszabály megszegésével a PontVelem Kft-nek okozott kárért a játékos 

teljes körű felelősséget vállal. A PontVelem Kft. döntése a kizárás kérdésében 

végleges és nem vitatható.   

 

PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 

iskola részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a játék 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 

tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az iskolát azonnali 

hatállyal kizárja a játékból.  

A BankVelem beindító játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 

A PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására ill. 

kiegészítésére. A módosításokról az iskolák a BankVelem beindító játék toplista 

oldalán értesülhetnek. 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, 

azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, 

endorsed or administered by or associated with, Facebook. 
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