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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tarolt a GRÁNIT Bank a Mastercard - év bankja versenyen
2016-ban a GRÁNIT Bank az „Év leginnovatívabb bankja”,és
az „Év lakossági
számlacsomagja” kategóriában is első helyezést nyert a Mastercard - év bankja versenyben.
További három kategóriában ezüst érmes lett, az Év bankja kategóriában pedig a harmadik
helyen végzett, ezzel ebben az évben a legtöbb díjat a GRÁNIT bank szerezte meg.
A hazai magántulajdonosok többségi tulajdonában lévő digitális fókuszú GRÁNIT Bank két első díjat
és további három kategóriában ezüst érmet, egy kategóriában pedig bronz érmet szerzett a 2016. évi
Mastercard – év bankja versenyben. A hat éremmel a legeredményesebb bank a hazai bankszakma
11. alkalommal megrendezett legrangosabb seregszemléjén.
A GRÁNIT Bank által elnyert az „Év leginnovatívabb bankja” díj indoklásában a Mastercard
kiemelte, hogy a bank üzletpolitikájának kulcseleme az innovációk sorozata, amellyel értéket teremt.
A 2016-ban Európában elsőként bevezetett GRÁNIT Pay egy olyan újgenerációs banki mobiltárca,
amellyel a bankkártya néhány másodperc alatt digitalizálható és attól kezdve az NFC képes androidos
telefonnal lehet fizetni az érintéses fizetésre alkalmas POS terminálokon. A GRÁNIT Pay funkciót
tartalmazó GRÁNIT eBank applikációban ezen túl olyan további innovatív szolgáltatások találhatók,
mint a bankkártya időleges zárolását lehetővé tevő GRÁNIT Lock, a kártyalimit egyetlen kattintással
való beállítása, a tranzakciókról érkező ingyenes iSMS üzenetek és az élő ügyfélszolgálat élményét
adó Videóbank.
„A cím elnyerésénél szempont volt, hogy a GRÁNIT Bank 2015-2016-ban érdemben járult hozzá a
hazai bankrendszer fejlődéséhez, s itthon még nem elterjedt ötletes terméket honosított meg, továbbá
modern, ügyfélbarát értékesítési csatornát fejlesztett és működtet” –- mondta Hegedüs Éva, a
GRÁNIT Bank elnök-vezérigazgatója.
Az „Év lakossági számlacsomagja” díj kiosztásánál a szakmai zsűri a bank szolgáltatásainak
sokszínűségét, praktikusságát, illetve a szolgáltatások díjainak versenyképességét értékelte. A
szempontok alapján a GRÁNIT Digitális számlacsomag első helyezett lett. A GRÁNIT Digitális
számlacsomag, az
indoklás szerint a GRÁNIT eBank applikációra alapozva olyan a piacon
egyedülálló biztonsági és fizetési funkciókat nyújt, amelyek elősegítik az ügyfelek banki költségeinek
csökkentését is.
Az ügyfelek kényelmét szolgáló és egyúttal költséghatékony digitális banki megoldások kedvező
fogadtatását jelzi, hogy a GRÁNIT Bank a legrokonszenvesebb bank kategóriában a közönség
szavazatai alapján a 2. helyen végzett. Ugyancsak 2. helyet szerzett a pénzintézet az „Év lakossági
megtakarítási terméke” kategóriában és az „Év lakossági mobil- és online-banki eszköze
kategóriában, míg az „Év bankja” kategóriában – hasonlóan a tavalyi évhez- 3. helyezett lett.

A Gránit Bank hazai magánbefektetők 55 százalékos és a magyar állam 45 százalékos tulajdonában
lévő hitelintézet. Mérlegfőösszege 2016. októberben meghaladta a 200 milliárdforintot.

