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NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁTLÉPÉSI AKCIÓ 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Szervező és/vagy Pénztár) átlépési akciót (továbbiakban: Akció) 

hirdet a 2017.04.01-2017.05.31. közötti időszakban átlépő pénztártagjai számára. 

Az Akció célja a Pénztár taglétszámának növelése, a potenciális ügyfélkör meggyőzése az öngondoskodás 

fontosságáról. 

Az Akcióban résztvevő és a lenti feltételeket teljesítő tagok között Szervező vásárlási utalványokat oszt ki, és számukra 

ingyenes csoportos személybiztosítási csomagot köt. 

 

1. Az Akcióban való részvétel feltételei 

Az Akcióban – az Akció időtartama alatt – 18. életévét már betöltött természetes személy vehet részt, aki 

vonatkozásában teljesül az alábbi feltételek mindegyike: 

a) új tagsági jogviszony létesítése az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban az alábbiak szerint: 

aa) Szervező által rendszeresített belépési nyilatkozat hiánytalan kitöltése, aláírása és a Pénztárhoz való 

visszajuttatása a 1242 Budapest Pf. 471 postai címre legkorábban 2017.04.01-től legkésőbb 2017.05.31-ig, amin 

Résztvevő jelzi átlépési szándékát jelenlegi pénztárából az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárba; 

ab) legalább havi 8.000 Ft összegű befizetés beérkezése és könyvelése Résztvevő egyéni számláján, az első 

befizetés lekönyvelése legkésőbb 2017.06.30-ig; 

ac) az Alapszabály szerinti taggá válás (ennek feltétele az egyéni számlára történő befizetés) legkésőbb 

2017.06.01-ig. 

b) jelen Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása. 

A fenti feltételeket teljesítő személy a továbbiakban: Résztvevő. 

 

2. Az Akció időtartama 

Az Akció 2017.04.01-jétől 2017.07.31-éig tart. 

 

3. Az Akcióban kínált vásárlási utalványra való jogosultsággal kapcsolatos tudnivalók  

a) A vásárlási utalvány 

Szervező az Akcióban résztvevő és az 1. pontban foglalt feltételeket teljesítő Résztvevők között 7.000 Ft értékű Tesco 

vásárlási utalványt oszt ki. A vásárlási utalványhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettséget Szervező viseli. 

b) A vásárlási utalvány készpénzre át nem váltható. 

c) Vásárlási utalvány átvételével kapcsolatos szabályok 

Szervező legkésőbb 2017.07.15-ig megvizsgálja, hogy a 2017. április-május hónapok során beérkezett belépési 

nyilatkozatok alapján mely Résztvevők váltak jogosulttá a vásárlási utalványokra. 

A jogosultak részére Szervező a belépési nyilatkozaton feltüntetett értesítési címre küldi ki a vásárlási utalványt postai 

úton a vizsgálatot követően. 

Ha Résztvevő cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a vásárlási utalvánnyal kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint annak átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gondnokával együtt jogosult. 

d) A vásárlási utalvány készpénzre át nem váltható. 
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4. Az Akcióban kínált ingyenes biztosítási csomaggal kapcsolatos tudnivalók 

a) Az Allianz Prémium biztosítási csomag összefoglalása 

Amennyiben az 1. pontban részletezett feltételeket Résztvevő maradéktalanul teljesíti, akkor Szervező a lenti 
táblázatban részletezett biztosítási csomagot biztosítja számára, ami az Allianz Hungária Zrt-nél kerül megkötésre. 

Egységnyi biztosítási csomag: 

Allianz Prémium biztosítás szolgáltatásai Biztosítási összeg 

életbiztosítás haláleseti szolgáltatás 400.000 Ft 

baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás 1.200.000 Ft 

baleset-biztosítás baleseti rokkantság 800.000 Ft 

baleset-biztosítás kórházi térítés 4. naptól 1.000 Ft 

baleset-biztosítás csonttörés, csontrepedés 6.000 Ft 

baleset-biztosítás kisműtéti szolgáltatás 10.000 Ft 

baleset-biztosítás nagyműtéti szolgáltatás 80.000 Ft 

Biztosított csak az akcióban résztvevő pénztártag lehet, a jogosultság más személyre nem átruházható. 

b) Nyilatkozat, egységnyi fedezet jogosultság, igénybevétel 

Az Allianz Prémium biztosítási csomag igénybevételéhez Résztvevőnek maradéktalanul teljesítenie kell az 1. pontban 

részletezett feltételeket. Ezen felül az Allianz Prémium Biztosítási Akció Részvételi lapjának kitöltése nem szükséges, 

Résztvevő a Nyugdíjpénztári Átlépési Akcióban való részvétellel automatikusan jogosultságot szerez a fent részletezett 

biztosítási csomagra. 

c) Az Allianz Prémium biztosítási csomag megkötése 

Szervező 2017.07.01-i hatállyal köti meg az Allianz Prémium biztosítási csomagot a 2017.05.31-ig beérkezett belépési 

nyilatkoztok alapján, az 1. pontban részletezett feltételek figyelembevételével. 

d) Az Allianz Prémium biztosítási csomag időtartama 

Az Allianz Prémium biztosítási csomag időtartama 5 év, vagyis 2017.07.01-től 2022.06.30-ig érvényes. 

e) Az Allianz Prémium biztosítási csomagra való jogosultság vizsgálata 

A Pénztár minden tárgynegyedévet követő hónap végéig felülvizsgálják a Résztvevő által vállalt (legalább havi 8.000 Ft 

összegű) tagdíj beérkezését. Ennek során megállapításra kerül, hogy a vállalt tagdíj a tárgynegyedévben lévő hónapok 

átlagában realizálódott-e. 

Amennyiben a befolyt tagdíjak összege kevesebb az Akció 1. pontjában leírt minimális összegnél, Résztvevő elveszíti 

jogosultságát az Allianz Prémium biztosítási csomagra. 

f) Az Allianz Prémium biztosítási csomagra való jogosultság megszűnése 

Az Allianz Prémium biztosítási csomagra való jogosultság az alábbi esetekben szűnik meg: 

 Biztosítási időtartam lejáratával 

 Résztvevő nem teljesíti a vállalt legalább 8.000 Ft/hó tagdíjfizetést 

 Résztvevő tagsági jogviszonya kilépés vagy átlépés okán megszűnik a biztosítási akció időtartamán belül 

g) Kárigény benyújtása az Allianz Prémium biztosítási csomag alapján 

Amennyiben Résztvevő valamely az Allianz Prémium biztosítási csomagban foglalt biztosítási esemény résztvevőjévé 

válik, az erre vonatkozó kárigényét kizárólag a Pénztár részére nyújthatja be, a biztosítási esemény bekövetkezésétõl 

számított 8 munkanapon belül. 

Részletes szabályok megtekinthetők az Allianz Hungária Biztosító Zrt. honlapján található csoportos 

személybiztosítások általános szerződési feltételei c. dokumentumban. A Pénztár a kárigény beérkezését követően 

kötelezően megvizsgálja az érintett Résztvevő jogosultságának fennállását. 
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5. 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 Nyugdíjpénztár az ehhez szükséges mértékben 

és célból kezelje, feldolgozza, és mindaddig megőrizze, amíg abból a jelen Akcióval összefüggésben bármilyen igény 

érvényesíthető. 

Az adatszolgáltatás és az Akcióban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Allianz Hungária 

Nyugdíjpénztár. 

Az adatok a Résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, 

ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, a Résztvevők részére történő kiszállítás érdekében az ebben 

közreműködő szolgáltató részére történő adatátadást. 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 Nyugdíjpénztár 1242 

Budapest, Pf. 471. Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait a nypenztar@allianz.hu címen jelezheti, további 

jogorvoslati lehetőségekre pedig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

5. További információ 

A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi szabályzat 1. pontjában meghatározott kritériumoknak 

megfelel-e a Résztvevő. 

Az Akció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik 

nem vállalnak felelősséget. 

 

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 


