
Én egy különleges, automatizált online �ntech tanácsadási szolgáltatás vagyok.

Csak egy bankszámlát szeretnék nyitni.

Eredmények keresése, jobbra fent. Miben segíthetek?

Szia user5821983284! 

Mi az a Fintech?

“Mi az a Fintech?”
A financial technology rövidítése, azaz pénzügyi technológiákat, korszerű  
technológiákon alapuló pénzügyi megoldásokat jelent. Mai értelmezésben a Fintech 
kifejezés utalhat egyrészt a digitális pénzügyi szolgáltatókra, akik a legújabb 
technológiákat használják innovatív pénzügyi szolgáltatások nyújtására, másrészt a 
pénzügyi szolgáltatások területén megjelenő új szoftverekre, informatikai 
rendszerekre, illetve megoldásokra.

...
Segíthetek a költségvetésed egyszerűbb és átláthatóbb
követésében, esetleg a külföldi munkavállalóknak olcsó

és gyors banki utalás helyett vagy mellett elektronikus pénzügyi szolgál-
tatás biztosításában, vagy ha arra van szükséged, a készpénzes �zetés he-
lyetti lehető--

Értem. A bankszámla a legkorszerűbb és legelterjedtebb 
pénzkezelési eszköz jelenleg, amely megkönnyíti a pénz-
ügyek intézését. Mennyit szeretnél elhelyezni?
Van aktuális bankod? Milyen jogviszonyban állsz? Alkalma-
zott vagy?

Mostnyitok először bankszámlát,
rákeresnél hogyan kell?

Értem. Idehívjam a Bankmonitor.hu androidját?

Nem kell, hogy idehívd csak egy 
bankszámlát szeretnék nyitni.

18 év felett rengeteg bank óriási kínálatából válogathatsz a 
saját ízlésed szerint, viszont ha még nem múltál el 18,
 de szükséged lenne egy bankszámlára, akkor a szüleid,
 vagy gondviselőd kell, hogy egy junior számlát
 igényeljenek.

A junior számlák általában ugyanolyanok, mint a felnőtt számlák,
lehet róluk utalást küldeni és fogadni, valamint lehet igényelni betéti
kártyát és ha elmúltál 14, akár rendszeres átutalási megbízást is adhatsz.

Ha viszont már elmúltál 18, akkor tiéd a lehetőség és a felelősség,
hogy kiválaszd a neked legmegfelelőbb számlacsomagot. A ban-
kok általában szolgáltatáscsomagban nyújtják a bankszámla 
nyitási lehetőséget más szolgáltatásokkal együtt. 
Például: készpénzfelvétel, SMS szolgáltatás. Ennek a döntésnek 
a megkönnyítésére rengeteg weboldalt és appot hoztak létre: 
Bankmonitor.hu, Money.hu, a Magyar Nemzeti Bank oldalán 
található magyarázatok vagy mint jómagam.

Kérlek tedd ide a telefonodat a kezdéshez.
Éves összköltség számítása... 

Számításaim alapján 3 bank i�úsági számlacsomagját
találtam neked optimálisnak: 
-Sziporka bank
-Puszedli Takarékpénztár
-Csuporka Takarékszövetkezet

Kérlek vedd fel a kapcsolatod a gondviselőddel.
Ha bármilyen más pénzügyi kérdésed van, ott leszek
a keresési előzményeid között!

Kiskorú

Ösztöndíj 40 000 FT

Elektronikus vásárlás

Digitális bennszülött

Bankkártya igénylése

Ideje takarékoskodni!

Az én FinTech androidomAz én FinTech androidom
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ű pályázatára készült.
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