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Te is lehetsz SMS Bankár! Szeretnél 100 BónuszPontot egyszerűen? 

Legújabb szolgáltatásunknak köszönhetően már sms-ben is tájékozódhatsz minden 
PontBank tranzakciódról. Szüleid beleegyezésével add meg mobiltelefon számod az 
adatlapodon és máris kaphatod az sms értesítéseket! 

Amennyiben a regisztráció során, vagy az adatlapodon megadtad a mobiltelefon 
számod, jóváhagyásodat követően, a PontBank tranzakciókról és a PontBolt 
vásárlásokról sms-ben is megerősítést küldünk számodra! 

Amennyiben minden tranzakcióról kapsz sms értesítést (PontBank lekötés, PontBank 
lekötés kamat jóváírása, PontBank lekötés feltörése, PontBank utalás, PontBank utalás 
érkezett), abban az esetben Te is SMS Bankár leszel és a PontSzámládra 100 
BónuszPont kerül jóváírásra, amellyel tovább gazdálkodhatsz. Az OkosPontból 
leadhatod PontBolt megrendelésed, lekötheted, csak csoportba nem utalhatod!  

A regisztráció során megkérdezzük a személyes adataidat – nevedet, e-mail 
címedet, mobiltelefon számodat, születési dátumodat, iskolád nevét és címét, 
valamint hogy melyik osztályba jársz. Adataid nálunk teljes biztonságban vannak! 
Személyes adataid védelmét komolyan vesszük, szüleid engedélyét is kikérjük, hogy a 
programban felhasználhassuk az általad megadott információkat. Lehetőséged van 
hozzájárulni, hogy sms értesítést küldjünk a PontVelem Program kapcsán! A 
regisztrációdat és a hozzájárulásodat úgy értelmezzük, hogy szüleid beleegyeztek, 
hogy használd a honlapunkat, értesítéseket küldjünk számodra és részt vegyél a 
PontVelem Okos Programban. Az sms értesítésre vonatkozó igény bármikor 
visszamondható a Honlap megfelelő rovatában. Ezt követően nem küldünk 
számodra sms értesítést! 

A 100 BónuszPont jóváírás egyszer történik meg a PontSzámládra. Tehát, amennyiben 
ismét kapsz sms-t minden tranzakcióról, akkor már nem történik több alkalommal 
pontjóváírás a PontSzámládra, mivel már egyszer elérted az SMS Bankár szintet! 

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 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 
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 jóváírását 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 
felhasználó részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal 
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a felhasználót azonnali hatállyal 
kizárja a játékból.  
Az SMS Bankár játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 
 
A PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, ill. 
kiegészítésére. A módosításokról a www.pontvelem.hu oldalon értesülhetsz. 
 
	

	

	


