PontBankolj Okosan! játék
Részvételi szabályzat
1. Játékkiírás:
A játék célja, hogy a diákok megismerjék a PontBankot, az online bankolás alapvető
lépéseit, a PontBank minél több funkcióját, a pontjaikkal gazdálkodjanak és
elvégezzék a PontBankban elérhető banki műveleteket.
Ismerd meg a PontBankot, zsebeld be az értékes pontokat!
Mit kell tenned? Csak PontBankolj Okosan!
Végezd el az alábbi műveleteket a PontBankban és garantált pont ajándékot kapsz
érte!
Feladatok — OkosPontokért+500 OkosPontért!
Nyisd meg a PontBank súgót!
Tekintsd meg a főszámlád számlatörténetét a PontBank felületén!
Vezess át (utalj át) legalább 10 pont értékben egyik számládról a másikra!
(Amennyiben nem rendelkezel több számlával, akkor utalj a 0000-0000 számlaszámra
es automatikusan visszautaljuk a pontjaidat."
Köss le valamennyi pontot a PontBankban és ehhez használd a kamatszámítás
funkciót!
Tekintsd meg a saját Bónusz Számlád részletes adatait a PontBank felületén!
Tekintsd meg a saját Bónusz Számlád számlatörténetét a PontBank felületén!
Kiegészítő feladat+50 BónuszPontért!
Páros játék! Utaljatok egymásnak Barátoddal, oda-vissza ugyanazt a pont
mennyiséget, így plusz 50 BónuszPontot kaphattok!
Amennyiben aktiváltad a PontVelem applikációban a push üzenetet, további
500 BónuszPont jóváírást kapsz.
A tanévben minden hónap egy újabb esély a nyerésre, minden hónapban
egy újabb sorsolás vár!

A 2022-es év során, 9 tanítási hónapban (január-május;szeptember-december)
díjazzuk a játékban legaktívabb diákokat és iskolákat. Egy diák és egy iskola
csak egyszer nyerhet.
o

o

o

Azok a diákok, akik a PontVelem mobilapplikáción keresztül bankolnak,
havonta sorsoláson vesznek részt (5 diák), a nyereményük 1000
OkosPont.
Amikor a diák az összes PontBank feladatot elvégezte, kap 500 OkosPont
jóváírást a Pont Számlájára. A kiegészítő feladatért 50 BónuszPont jár.
Amennyiben a diák az applikációban aktiválta a push üzenet funkciót,
további 500 BónuszPont jóváírást kap.
Az a Pénziránytű-BankVelem iskolahálózathoz tartozó iskola, ahol a
legtöbb diák csinálja végig a PontBankolj Okosan! játékot az adott
tanítási félévben (májusi és decemberi értékelés) 50.000.- Ft alapítványi
támogatásban részesül.

Minden hónap egy újabb esély a nyerésre, minden hónapban egy újabb sorsolás vár!
2. A játék operatív szervezője és lebonyolítója:
A játék szervezője a PontVelem Nonprofit Kft., 2092. Budakeszi, Kagyló utca 1-3.
(továbbiakban Szervező), a program hivatalos weboldala:
3. A játék támogatója:
A játékot a Pénziránytű Alapítvány támogatja a Pénziránytű-BankVelem Program
keretében.

4. Résztvevők:
A játékban, a www.pontvelem.hu oldalon diák regisztrációval rendelkező, valós,
általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók vehetnek részt.
A játékban nem vehetnek részt, a játékot fejlesztő PontVelem Nonprofit Kft., illetve a
támogató Pénziránytű Alapítvány munkatársai.

5. A játék időtartama:
2022. január 1-től 2022. december 12-ig tart a játék.

6. Nyeremények:
Azok a diákok, akik a mobilapplikáción keresztül bankolnak, havonta sorsoláson
vesznek részt (5 diák), a nyereményük 1000 OkosPont.
Az a Pénziránytű-BankVelem iskolahálózathoz tartozó iskola, ahol a legtöbb diák
csinálta végig a PontBankolj Okosan! játékot az adott időszakban, 50.000.- Ft
alapítványi támogatásban részesül támogatási igazolás ellenében.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
7. Nyeremények sorsolása:
A nyerteseket a Szervező, minden hónap végén, a játék lezárását követő öt napon
belül megjeleníti a játék oldalán. A nyertes diákok nevükkel és iskolájukkal jelennek
meg a listán. A nyertes iskolák is a játék oldalán kerülnek megjelenítésre az adott
időszak végét követően.
8. Nyeremények átadása, átvétele:
Az OkosPont nyereményeket a sorsolást követően, automatikusan jóváírjuk a nyertes
diákok PontSzámláján. Az iskolai díjazást az iskolai kapcsolattartón keresztül intézi
Szervező, alapítványi támogatási igazolás ellenében.
Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem
rendelkezik valódi általános iskolai tanulói jogviszonnyal), úgy a nyertes elveszti a
nyereményre való jogosultságát.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény
juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a
Szervező döntése végleges és nem vitatható.
9. Adók és közterhek:
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék
megfizetését a Szervező vállalja.

10. Egyéb rendelkezések:
A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és
elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A PontBankolj Okosan! játékban a játékos által használt e-mail cím valódisága a
játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
A játékkal kapcsolatos kérdéseket a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen fogadja,
majd azokra a feladó e-mail címére küld választ a Szervező.
A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és PontBankolj Okosan! játék szerverének
rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul
megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárja, illetve megszüntesse.
A Szervező 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 Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért
és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező 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 a Pontvelem Okos Programból való kizárás következményét és
esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a
Szervezőnek okozott kárért a játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése
a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos
részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A Szervező nem ajánlja a játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált email cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet
vesz igénybe a játékos, a játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A játékkal
kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal
vagy vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben
kizárja.
A PontBankolj Okosan! játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására ill.
kiegészítésére. A módosításokról a játékosok a PontBankolj Okosan! játék oldalán
értesülhetnek.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem
támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored,
endorsed or administered by or associated with, Facebook.
Az Apple nem szponzora az alkalmazás nyereményjátékának. Az Apple semmilyen
módon nem vesz részt az alkalmazás nyereményjátékában. Az alkalmazást 18 éven
aluliaknak szülői felügyelet mellett ajánljuk.

