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NYÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI BELÉPÉSI AKCIÓ 2018 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
 
Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Szervező és/vagy Egészségpénztár) 
tagtoborzási akciót (továbbiakban: Akció) szervez. 

Az Akció célja a pénztártagi egészségtudatosság ösztönzése, valamint az Egészségpénztár taglétszámának növelése 
olyan ügyfélkörrel, akik elkötelezettek az egészségügyi, illetve önsegélyező célú öngondoskodás terén. 

Szervező az Akcióban a jelen Részvételi Szabályzatban rögzített feltételeket teljesítő résztvevők részére ingyenes 
belépést biztosít, valamint ingyenes csoportos személybiztosítási csomagot ad. 
 
1. Az Akcióban való részvétel feltételei 

Az Akcióban azon – az Akció időtartama alatt –18. életévüket már betöltött természetes személyek vehetnek részt, 
akik vonatkozásában teljesül az alábbi feltételek mindegyike: 

a) 2018.07.01. dátummal történő taggá válás az Egészségpénztárban; 

b) 4 000 Ft/hó összeget meghaladó, legalább negyedévente teljesített tagdíjfizetés, és annak fenntartása1; 

c) Tagszervező ügynök közreműködése nélküli belépés az Egészségpénztárba; 

d) Jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak elfogadása. 

A fenti feltételeket teljesítő személy a továbbiakban: Résztvevő. 
1 A b) pontban leírt feltétel teljesítése a biztosítási csomagra való jogosultság fennmaradásának feltétele. 

 
2. Az Akció időtartama 

Az Akció 2018.07.01-től – 2018.07.31-ig tart. 
 
3. Az Akcióban kínált kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalók  

a) Belépési díj kompenzáció 
A jelen Részvételi Szabályzat 1. pontjában foglalt feltételeket teljesítő Résztvevő számára az Egészségpénztár belépési 
kedvezményt biztosít az Akció időtartama alatt, egy 4 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványcsomag formájában. 

ab) Vásárlási utalványcsomag átvételével kapcsolatos szabályok 

A vásárlási utalványcsomagot Szervező postai úton a Magyar Posta Zrt. igénybevételével adja át a Résztvevőnek. 

A vásárlási utalványcsomaghoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettséget Szervező viseli. 

A vásárlási utalványcsomag érvényességi idővel bír, ennek figyelemmel kísérése Résztvevő felelőssége. 

Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel, és a megbízásából eljáró Magyar Posta Zrt-vel annak érdekében, hogy 
a vásárlási utalványcsomag átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének Résztvevő nem tesz eleget, 
és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. 

Szervező a Magyar Posta Zrt-én keresztül a vásárlási utalványcsomag átvételének lehetőségét egyszeri kézbesítési 
kísérlettel tudja biztosítani, az átvételre ezt követően Magyar Posta Zrt. által meghagyott értesítő szelvényen megadott 
telephelyen van lehetőség. Amennyiben Résztvevő a megadott határidőn belül az átvételt elmulasztja, az a 
Résztvevőre nézve jogvesztő. 

Ha a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a vásárlási utalványcsomaggal 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a vásárlási utalványcsomag átvételére csak a törvényes képviselőjével 
és/vagy gondnokával együtt jogosult. 
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b) Ingyenes csoportos személybiztosítási csomag 
Azon Résztvevő, aki a jelen Részvételi Szabályzat 1. pontjában foglalt feltételeket teljesíti, az alább részletezett 
ingyenes személybiztosítási csomagra szerez jogosultságot 5 év időtartamra, 2018.08.01-jei biztosítási szerződés 
kezdettel. 

- Életbiztosítás haláleseti szolgáltatás: 400 000 Ft; 

- Baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás: 1 200 000 Ft; 

- Baleset-biztosítás baleseti rokkantság (1-100% progresszív): 800 000 Ft; 

- Baleset-biztosítás műtéti szolgáltatás (20-50-100%): 80 000 Ft. 

ba) A biztosítási csomag időtartama: 2018.08.01-2023.07.31. 

bb) Az ingyenes személybiztosítási csomag igénybevételének feltételei 
A biztosítási csomag igénybevételének előfeltétele az első 4 000 Ft-ot meghaladó összegű tagdíj Egészségpénztárba 
való beérkezése legkésőbb 2018.07.31-ig. A biztosítási csomagra való jogosultság fenntartásának feltétele a 
2018.08.01-2023.07.31. közötti időszakra vonatkozóan a legutolsó zárt negyedéves (3 havi) időszakban átlagban           
4 000 Ft/hó összeget meghaladó tagdíj megfizetése az Egészségpénztárba. 

További feltétel, hogy a biztosítási szerződés időtartama alatt (2018.08.01-2023.07.31.) Résztvevő aktív tagsági 
jogviszonnyal rendelkezzen a Pénztárban. 

bc) Az ingyenes személybiztosítási csomag igénybevételével kapcsolatos további szabályok 

Amennyiben Résztvevő az 1. b) pontban leírt díjfizetési kötelezettségének valamelyik negyedéves periódusban nem 
tesz eleget, elveszíti jogosultságát biztosítási csomagban kínált szolgáltatások további igénybevételére, s azt a 
későbbiekben sem szerezheti vissza. 

A biztosítási csomag készpénzre át nem váltható. 
 
4. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

Résztvevő az Akcióban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban a következőhöz. 

Az Akcióban való részvételhez szükséges adatait az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár az ehhez 
szükséges mértékben és célból kezelje, feldolgozza, és mindaddig megőrizze, amíg abból a jelen Akcióval 
összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető. 

A regisztráció és az Akcióban történő részvétel önkéntes. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár. 

Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide 
nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Résztvevő a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak 
megfelelően kérheti adatai törlését telefonon, a Szervező által megadott központi ügyfélszolgálat 06-1-429-1-429-es 
telefonszámán, vagy postai úton írásban a következő címre küldött levélben: Allianz Hungária Egészség- és 
Önsegélyező Pénztár 1242 Budapest, Pf. 462. Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait az 
epenztar@allianz.hu címen jelezheti, további jogorvoslati jogaira pedig az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. 
 
5. Az Akcióból mindvégig ki vannak zárva 

a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek a 2013. évi V. tv.  
(Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 
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6. További információ 

A Szervező a kedvezmények biztosítását megelőzően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi Szabályzat 1. és 3. 
pontjaiban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Résztvevő. 

Az Akció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik 
nem vállalnak felelősséget. 
 
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár 


