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BELÉPÉSI AKCIÓBELÉPÉSI AKCIÓBELÉPÉSI AKCIÓBELÉPÉSI AKCIÓ----, ÉS , ÉS , ÉS , ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATJÁTÉKSZABÁLYZATJÁTÉKSZABÁLYZATJÁTÉKSZABÁLYZAT    
 
Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52.) (továbbiakban: Szervező és/vagy 
Nyugdíjpénztár) nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervez. A Nyereményjáték célja a 
Nyugdíjpénztár taglétszámának növelése, a felelős öngondoskodás elősegítése. A Szervező az akcióban regisztrált 
résztvevők között – választásuk szerint ajándékokat oszt ill. nyereményeket sorsol ki. 
 
1. A 1. A 1. A 1. A NyereményjátékbanNyereményjátékbanNyereményjátékbanNyereményjátékban    való részvétel való részvétel való részvétel való részvétel feltételeifeltételeifeltételeifeltételei    

A Nyereményjátékban azok a - Játék időtartama alatt - 18. életévét már betöltött természetes személyek 
(továbbiakban Játékos) vehetnek részt, akik vonatkozásában teljesül 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) 2014.12.01-2015.01.31. között, legalább 4.000 Ft összegű tagdíj folyamatos, havi 
rendszerességű megfizetésének vállalásával; 

b) a Nyugdíjpénztár szabályzatai alapján történő taggá válás, melynek határideje: 2015.03.01.; 

c) belépéstől függően az első havi tagdíj – legalább 4.000 Ft összegben – a Pénztár Alapszabályában foglaltak szerinti 
megfizetése legkésőbb 2015.03.15-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 Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező ajándékválasztó nyilatkozat 
maradéktalan kitöltése, aláírása és Szervezőhöz való visszajuttatása 2015.01.31-ig azzal, hogy egyértelműen jelölni kell 
a garantált ajándékválasztás és a sorsoláson való részvétel lehetősége közti választást, az automatikus 
ajándékválasztás esetében pedig azt az egyetlen ajándékot, melyre a választás esett. 

    
2222. A Játék időtartama. A Játék időtartama. A Játék időtartama. A Játék időtartama 

A Nyereményjáték teljes időtartama a regisztráció első napjától (2014.12.01.) az ajándékok átadásáig (2015. április 
15.) tart. 

 
3333. Sorsolással és nyereményekkel. Sorsolással és nyereményekkel. Sorsolással és nyereményekkel. Sorsolással és nyereményekkel    kapcsolatos tudnivalókkapcsolatos tudnivalókkapcsolatos tudnivalókkapcsolatos tudnivalók 
 
a) Érvényes regisztrálás 

A Játékosnak a játékban való részvételhez az 1. pontban foglaltakat teljesítenie kell, amivel egyidejűleg elfogadja a 
játékszabályzatot. Minden Játékos kizárólag saját nevében regisztrálhat. 

A Játék során ugyanazon Játékos csak egy alkalommal regisztrálhat, azaz csak egyszer lehet a Játékban részt venni. 

Érvényes a regisztrálás, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel és a továbbiakban részletezett kizáró 
okok nem vonatkoznak rá. 

A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő vagy hibásan regisztráló 
Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Játékból 
kizárásra kerül és így nem jogosult az ajándék 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 

A regisztrálók között a garantált ajándékot választók esetében az alábbi termékeket biztosítjuk: 

- férfi karóra 

- 12 részes női manikűr és smink készlet 

- fejhallgató MP3-hoz, vagy okostelefonhoz 
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A sorsolt ajándékot választó regisztrálók esetében az alábbi termékeket sorsoljuk ki minden 100 résztvevő között, 
(minden megkezdett száz fő esetén sorsolunk egy nyertest, de minimum 1 főt): 

- iPhone 5 okostelefon vagy 

- Samsung Galaxy S4 okostelefon. 
 
c) Sorsolás 

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, 
2015.03.31-én 12 órakor a Szervező székhelyén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), amelyről jegyzőkönyv 
készül. 
    
d) Tartalék nyertes(ek) 

A Szervező a sorsolt ajándék esetében 3 db tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az 
eredeti nyertes Játékos helyébe lépni. 

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen játékszabály 
követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, 
vagy legkésőbb 2015.04.15-ig nem elérhető, vagy a Pénztár értesítése ellenére nem jelentkezik a nyereményért. 

 
e) A választott garantált ajándékok illetve a megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.  

 

f) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok 

Általános szabályok 

A Játékban garantált illetve kisorsolt ajándékokhoz tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és az ajándékok 
kiszállításának költségét a Szervező viseli. 

A kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező 
nem vállal felelősséget. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A Szervező a 
nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertesek ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény 
forgalmazójával szemben érvényesíthetik, amelyet a Szervező a nyeremények átadásakor a nyertesek számára 
megjelöl. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró kézbesítésben közreműködő 
szolgáltatóval annak érdekében, hogy az ajándékok átadására legkésőbb 2015.04.15-ig sor kerüljön. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségüknek a Játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így az ajándék időben való átadása 
meghiúsul, úgy ennek következményeiért kizárólag a játékos felel. A Szervező az ajándékok átvételének lehetőségét 
ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a 
Játékosra nézve jogvesztő. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy az ajándékkal 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gondnokával 
együtt jogosult. 
 
Garantált ajándékokra vonatkozó szabályok 

Szervező a garantált ajándékot választó Játékosok esetében az akció kezdő dátumától számítva heti egy alkalommal 
felméri, hogy mely Játékosok esetében teljesültek a Játék feltételei. A feltételeket teljesített Játékosok részére Szervező 
a feltételek teljesülésétől számítva folyamatosan, de legkésőbb 2015.04.15-ig gondoskodik a választott garantált 
ajándékok Játékosok lakcímére történő eljuttatásáról. 
 
Sorsolt ajándékokra vonatkozó szabályok 

Szervező a 2015. 03. 31-én (e-mailen vagy postai úton) értesíti a nyertes(eke)t. 

A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át. 

A nyeremény 2015.04.15-ig kerül átadásra. Azon nyertes helyébe, aki e határidőn belül a nyereményét nem venné át, 
az adott nyeremény szerinti tartaléknyertes lép. 
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4444. Sz. Sz. Sz. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokemélyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokemélyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokemélyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A Játékos regisztrálásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint a 
regisztrálással kifejezetten beleegyezését adja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban az alábbiakhoz: 

a) a Játékhoz szükséges adatait az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár az ehhez szükséges mértékben és célból kezelje, 
feldolgozza, és mindaddig megőrizze, amíg abból a jelen pályázattal összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető; 

b) a sorsolt ajándékok átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit az Allianz 
Hungária Nyugdíjpénztár reklám céljából felhasználhatja. 

Az adatszolgáltatás és a Játékban 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 jogszabályokban meghatározott 
eseteket, a valamint a fenti nyilvánosságra hozatal esetét. 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 Játékból mindvégig ki vannak zárva:. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:. A Játékból 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 Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, 

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

A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 5. pontjában 
meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.  

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik 
nem vállalnak felelősséget. 

 
Mellékletek:  Ajándékválasztó Nyilatkozat (1. sz. melléklet) 
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1. sz. melléklet1. sz. melléklet1. sz. melléklet1. sz. melléklet                                Allianz Hungária Allianz Hungária Allianz Hungária Allianz Hungária NyugdíjpénztárNyugdíjpénztárNyugdíjpénztárNyugdíjpénztár    

Lépjen be az Allianz Nyugdíjpénztárba és válasszon ajándékaink közül! 
 
Amennyiben Ön 2014.12.01-2015.01.31. között belép az Allianz Nyugdíjpénztárba és 2015.03.01-ig taggá válik, 
egyúttal vállalja legalább havi 4.000 Ft tagdíj megfizetését, a Pmt. szerinti azonosítása megtörténik és 
szabályszerűen kitölti a jelen nyilatkozatot, úgy az ajándékválasztó nyilatkozaton feltüntetett termékek közül 
választhat egyet az Ön számára leginkább tetsző garantált ajándékok közül, vagy benevezhet sorsolásunkra, 
ahol minden 100 belépő között kisorsolunk egy-egy nyertest, akik prémium kategóriás telefont (iPhone 5, 
Samsung Galaxy S4, vagy HTC One) kapnak ajándékba! 

Név:  _______________________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jel:  _____________________________________________________________________________ 

Postázási cím: ________________________________________________________________________________ 

Telefonszám / e-mail cím:   _________________________  / ________________________@ ________________ 

A nagyobb kockába kérjük jelölni, hogy garantált ajándékot kér, vagy a nagyobb értékű mobiltelefon sorsoláson kíván 
részt venni (minden 100, akcióban résztvevő új pénztártag részére 1db telefon kerül kisorsolásra). Amennyiben 
garantált ajándékot választott, jelölje meg a konkrét terméket – csak egy jelölhető! (Választását minden esetben X-el 
jelölje.) 

Garantált ajándékok 
 

Férfi karóra 12 részes női manikűr 
és smink készlet 

Fejhallgató MP3-hoz, 
vagy okostelefonhoz 

 

 

 

Prémium mobiltelefon sorsolás (pénztártag választása szerint: iPhone5, Samsung Galaxy S4) 
 

 

 

Az akció érvényes a 2014. 12.01. és 2015.01.31. között beérkező belépési nyilatkozatok alapján a 2015. 03.01-jéig taggá 
váló azon pénztártagokra, akik legalább havi 4.000 Ft tagdíj megfizetését vállalják és az Allianz Nyugdíjpénztárban 
vezetett egyéni számlájukra legkésőbb 2015. 03.15-ig érkezik legalább 4.000 Ft összegű befizetés. 

Az ajándékokért Önnek a fenti feltételek (kiírás feltételeinek) teljesítésén kívül semmi mást nem kell tennie, mint jelen 
ajándékválasztó nyomtatványt kitöltenie, aláírnia, majd eljuttatnia az Allianz Nyugdíjpénztárhoz. 

Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az akcióban történő részvételt, az Allianz Nyugdíjpénztár honlapján elérhető 
részletes tájékoztatást és - sorsolás választása esetén - az ajándéksorsolásra vonatkozó játékszabályok megismerését, 
valamint a feltételek elfogadását a jelen ajándékválasztó lap aláírása és az Allianz Nyugdíjpénztárhoz való visszaküldése 
tanúsítja. 
 
________________, 201 ________________ hó ____ nap 
 _____________________________ 
 aláírás 


