
 

 

1/4 

Önkéntes nyugdíjpénztáriÖnkéntes nyugdíjpénztáriÖnkéntes nyugdíjpénztáriÖnkéntes nyugdíjpénztári    belépés 201belépés 201belépés 201belépés 2015555....00002222....01010101----2015.2015.2015.2015.00002222....28282828....    nevűnevűnevűnevű    akcióakcióakcióakció 
 

BELÉPÉSI AKCIÓBELÉPÉSI AKCIÓBELÉPÉSI AKCIÓBELÉPÉSI AKCIÓ----, ÉS , ÉS , ÉS , ÉS RÉSZVÉTELI RÉSZVÉTELI RÉSZVÉTELI RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATSZABÁLYZATSZABÁLYZATSZABÁLYZAT    
 
Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52.) (továbbiakban: Szervező és/vagy 
Nyugdíjpénztár) belépési akciót (továbbiakban: Akció) szervez. Az Akció célja a Nyugdíjpénztár taglétszámának 
növelése, a felelős öngondoskodás elősegítése. A Szervező az Akcióban regisztrált résztvevők között ajándék 
utalványokat oszt ki. 
 
1. A1. A1. A1. Azzzz    AkcióAkcióAkcióAkcióbanbanbanban    való részvétel feltételeivaló részvétel feltételeivaló részvétel feltételeivaló részvétel feltételei    

Az Akcióban azok az - Akció időtartama alatt - 18. életévét már betöltött természetes személyek (továbbiakban 
Résztvevő) vehetnek részt, akik vonatkozásában teljesülnek az alábbi kritériumok mindegyike (regisztráció): 

a) hiánytalanul kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat beérkezése az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárba (a 1242 
Budapest Pf. 471. postai címre vagy személyesen a Nyugdíjpénztár központi ügyfélszolgálatára a 1087 Budapest 
Könyves K. krt. 48-52. címre) 2015.02.01-2015.02.28. között; 

b) a Nyugdíjpénztár szabályzatai alapján történő taggá válás, melynek határideje: 2015.04.01.;  

c) a tagdíjfizetés – legalább 4.000 Ft összegben – a Pénztár Alapszabályában foglaltak szerinti megfizetése legkésőbb 
2015.04.15-ig megtörténik; 

d) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (Pmt) szerinti kötelező azonosítás Pénztár, ill. képviselője előtti elvégzése; 

e) a Szervező által rendszeresített, a Részvételi szabályzat 1. sz. mellékletét képező Részvételi lap maradéktalan 
kitöltése, aláírása és Szervezőhöz való visszajuttatása 2015.02.28-ig; 

f) jelen Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása. 

 
    
2222. A. A. A. Azzzz    Akció Akció Akció Akció időtartamaidőtartamaidőtartamaidőtartama 

Az Akció teljes időtartama a regisztráció első napjától (2015.02.01.) az ajándék utalványok átadásáig (2015. május 15.) 
tart. 

 
3333. . . . Ajándék uAjándék uAjándék uAjándék utalványokkaltalványokkaltalványokkaltalványokkal    kapcsolatos tudnivalókkapcsolatos tudnivalókkapcsolatos tudnivalókkapcsolatos tudnivalók 
 
a) Érvényes regisztrálás 

Minden Résztvevő kizárólag saját nevében regisztrálhat. 

A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Résztvevő, a Részvételi szabályzat feltételeit nem teljesítő vagy hibásan 
regisztráló Résztvevő, ill. azon Résztvevő, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét 
növelni az Akcióból kizárásra kerül és így nem jogosult az ajándék utalvány átvételére. A Szervező nem vállal 
felelősséget az esetlegesen hibás regisztrációkért. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének 
elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának. 

 
b) Nyeremény 

Minden érvényesen regisztráló Résztvevő számára egy 4.000 Ft értékű Tesco ajándék utalványt  biztosítunk. 

 
c) Az ajándék utalvány készpénzre nem átváltható.  
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d) Ajándék utalványok átvételével kapcsolatos szabályok 

Általános szabályok 

Az Akcióban biztosított ajándék utalványokra vonatkozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és az ajándék 
utalványok kiszállításának költségét a Szervező viseli. 

A kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező 
nem vállal felelősséget. Az ajándék utalványok másra át nem ruházhatók. 

A Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró kézbesítésben közreműködő 
szolgáltatóval annak érdekében, hogy az ajándék utalványok átadására legkésőbb 2015.05.15-ig sor kerüljön. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségüknek a Résztvevők bármelyike nem tesz eleget, és így az ajándék utalvány időben való 
átadása meghiúsul, úgy ennek következményeiért kizárólag a Résztvevő felel. A Szervező az ajándék utalványok 
átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így 
annak elmulasztása a Résztvevőre nézve jogvesztő. Ha a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott vagy 
cselekvőképtelen, úgy az ajándék utalvánnyal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék utalvány 
átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gondnokával együtt jogosult. 
 
Kiegészítő szabályok 

Szervező az Akció kezdő dátumától számítva heti egy alkalommal felméri, hogy mely Résztvevők esetében teljesültek 
az Akció feltételei. A feltételeket teljesített Résztvevők részére Szervező a feltételek teljesülésétől számítva 
folyamatosan, de legkésőbb 2015.05.15-ig gondoskodik az ajándék utalványok Résztvevők lakcímére történő 
eljuttatásáról. 
 
 
4444. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A Résztvevő regisztrálásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, 
valamint a regisztrálással kifejezetten beleegyezését adja az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban a következőkhöz. 

Az Akcióhoz szükséges adatait az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár az ehhez szükséges mértékben és célból kezelje, 
feldolgozza, és mindaddig megőrizze, amíg abból a jelen Részvételi szabályzattal összefüggésben bármilyen igény 
érvényesíthető. 

Az adatszolgáltatás és az Akcióban történő részvétel önkéntes. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár. Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és 
engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a Részvételi szabályzatban 
meghatározott eseteket. Az érintett a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően kérheti adatai törlését 
telefonon, a Szervező által megadott központi ügyfélszolgálat 06 40 429 429-es telefonszámán, vagy postai úton 
írásban a következő címre küldött levélben: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 1242 Budapest, Pf. 471. Az adatkezeléssel 
összefüggő kérdéseit, panaszait az nypenztar@allianz.hu címen jelezheti, további jogorvoslati jogaira pedig az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései 
irányadóak. 
 
5555. A. A. A. Azzzz    AkcióAkcióAkcióAkcióból mindvégig ki vannak zárva:ból mindvégig ki vannak zárva:ból mindvégig ki vannak zárva:ból mindvégig ki vannak zárva: 

a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói; 

b) az adatkezelést és adatfeldolgozást végző Szervező szolgáltató partnereinek vezető tisztségviselői, munkavállalói; 

c) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek; 

és ezen személyek a 2013. évi V. tv.  (Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

    

6666. További információ. További információ. További információ. További információ 

Az Akció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik 
nem vállalnak felelősséget. 
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4 x 

Mellékletek:  Részvételi lap (1. sz. melléklet) 

Válassza Ön is az Allianz Nyugdíjpénztárt 
bizalmát vásárlási utalvánnyal köszönjük meg! 

 
Amennyiben Ön 2015.02.01-2015.02.28. között új tagságot létesít az Allianz Nyugdíjpénztárban 
megtisztelő bizalmát vásárlási utalvánnyal köszönjük meg! 
 

Név:  ___________________________________________________________________________  

Adóazonosító jel:  _________________________________________________________________  

Postázási cím: ____________________________________________________________________  

Telefonszám / e-mail cím:   ___________________  / _____________________ @ _____________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az akció érvényes a 2015. 02.01. és 2015.02.28. között az Allianz Nyugdíjpénztárhoz beérkező belépési 
nyilatkozatok alapján a 

• 2015.03.01-jéig taggá váló azon pénztártagokra, akik legalább 4.000 Ft tagdíj megfizetését vállalják, 
• az Allianz Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlájukra legkésőbb 2015.04.15-ig érkezik minimum 

4.000 Ft összegű befizetés, valamint 
• jelen dokumentumot belépési nyilatkozatukhoz csatolva megküldik. 

 
Az utalványért Önnek a fenti feltételeken kívül semmi mást nem kell tennie, mint jelen részvételi lapot kitöltenie, 
aláírnia, majd eljuttatnia az Allianz Nyugdíjpénztárhoz. 
 
Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az akcióban történő részvételt, az Allianz Nyugdíjpénztár honlapján 
elérhető részletes tájékoztatás megismerését, valamint a feltételek elfogadását a jelen részvételi lap aláírása és az 
Allianz Nyugdíjpénztárhoz való visszaküldése tanúsítja. 
 
 
________________, 2015 ________________ hó ____ nap 
 
 
 
 _____________________________ 
 aláírás 

 


