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NYÁRI NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI AKCIÓ 2018 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
 
Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Szervező és/vagy Pénztár) az új tagsági jogviszonyt létesítő, és 
áthozott fedezettel rendelkező tagok részére vagyonnövelést célzó akciót (továbbiakban: Akció) szervez. 

Az Akció célja a Pénztár taglétszámának növelése olyan ügyfélkörrel, akik elkötelezettek az öngondoskodás és nyugdíj 
megtakarítás terén, a pénztártagi vagyonhalmozás ösztönzése, az időskori anyagi biztonság megteremtésének 
elősegítése. 

Szervező az Akcióban a jelen Részvételi Szabályzatban rögzített feltételeket teljesítő résztvevők részére garantált 
ajándékokat oszt ki. 
 
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 – 2018.07.31. közötti taggá válás a Pénztárban; 

b) 2018.07.01 – 2018.07.31. között áthozott fedezet könyvelése a résztvevő pénztártag egyéni számlájára; 

c) Az Akció keretein belül kiosztott ajándékokhoz kapcsolódó egyedi feltételek1 teljesítése; 

d) Jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak elfogadása. 

A fenti feltételeket teljesítő személy a továbbiakban: Résztvevő. 
1 Az egyes ajándékokhoz kapcsolódó egyedi feltételek részletezése a 4. pontban található. 

 
2. Regisztráció 

Az akcióban a tudatos pénztártagi magatartás ösztönzése a cél, ezért azon Résztvevők, akik az akcióhoz kapcsolódó 
regisztrációban részt vesznek, magasabb értékű ajándékokat vehetnek igénybe. 

Résztvevőnek regisztrálnia kell a következő módok egyikén: 

a) Résztvevőnek fel kell keresnie a Pénztár honlapján a következő menüpontot: www.allianz.hu /Önkéntes Pénztárak 
/Akciók, kedvezmények /Nyári Nyugdíjpénztári Belépési Akció 2018, majd azon belül a regisztrációs linkre kattintva 
meg kell adnia a Pénztár által kért adatokat, valamint kiválasztania a két felkínált ajándék közül az egyiket. 

b) Amennyiben egy Résztvevő nem rendelkezik internet eléréssel, vagy nem kívánja a regisztráció során bekért 
kapcsolattartási adatait (email, telefonszám) megadni, akkor a Pénztár központi ügyfélszolgálatán, illetve a megadott 
telefonos és email elérhetőségeken igényelhet regisztrációs nyomtatványt. A nyomtatványt a Pénztár postai úton küldi 
meg a pénztártag részére, amit szintén postai úton kell visszajuttatni a Pénztárunkhoz. 

Minden Résztvevő kizárólag a saját nevében regisztrálhat. 

Ugyanazon Résztvevő csak egy alkalommal regisztrálhat, azaz csak egyszer lehet ajándékot választani. 

A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó Résztvevő, a Részvételi Szabályzat feltételeit nem, vagy hibásan 
teljesítő Résztvevő, illetve azon Résztvevő, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbál meg több ajándékra 
jogosultságot szerezni, az Akcióból kizárásra kerül, és így nem jogosult az ajándék átvételére. 

A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás Regisztrálásokért. Az előírttól eltérő formátumú Regisztrálások 
helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának. 

A regisztrációra nyitva álló időtartam (továbbiakban: regisztrációs időszak): 2018.07.01 – 2018.08.15. 
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3. Az Akció időtartama 

Az Akció 2018.07.01-től – 2018.10.31-ig tart. 
 
4. Ajándékokkal kapcsolatos tudnivalók  

a) Nem regisztráló Résztvevők részére biztosított alap ajándék 

Azon Résztvevő, aki a jelen Részvételi Szabályzat 1. pontjában foglalt feltételeket teljesíti, de a regisztrációban nem 
vesz részt, az alább részletezett ajándékra (ingyenes személybiztosítási csomag) szerez jogosultságot 1 év 
időtartamra, 2018.10.01-jei biztosítási szerződés kezdettel. További egyedi feltétel az, hogy a biztosítási szerződés 
időtartama alatt (2018.10.01-2019.09.30.) Résztvevő élő tagsági jogviszonnyal rendelkezzen a Pénztárban. 

A csoportos személybiztosítási csomag tartalma: 

- Életbiztosítás haláleseti szolgáltatás: 1 000 000 Ft 

- Életbiztosítás temetési költség bármely okú halál esetén: 500.000 Ft 

- Baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás: 2 000 000 Ft 

- Baleset-biztosítás közlekedési baleset haláleseti szolgáltatás: 5 000 000 Ft 

- Baleset-biztosítás baleseti rokkantság (1-100% progresszív): 1 500 000 Ft 

- Baleset-biztosítás kórházi térítés (8 nap önrész): 10 000 Ft/nap 

- Baleset-biztosítás műtéti szolgáltatás (20-50-100%): 500 000 Ft 

- Egészségbiztosítás kritikus betegség: 250 000 Ft 

- Egészségbiztosítás műtéti szolgáltatás (20-50-100%): 100 000 Ft 

- Egészségbiztosítás baleseti és betegség eredetű rokkantsági ellátás: 1 000 000 Ft 
 

b) Regisztráló Résztvevők részére felkínált választható ajándékok 

Azon Résztvevő, aki a jelen Részvételi Szabályzat 1. pontjában foglalt feltételeket teljesíti és a regisztrációban is részt 
vesz, az alább részletezett ajándékok egyikére szerez jogosultságot (csak az egyik ajándék választható. Résztvevő 
valamely ajándék választásával elveszíti jogosultságát az alap ajándékra). 

1. Ajándék – pénztári adomány 

Három éven keresztül évi 30 000 Ft – összesen 90 000 Ft – összegű pénztári adomány, ami Résztvevő egyéni 
számláján kerül jóváírásra legkésőbb minden év október 31-ig. 

A pénztári adomány átvételének egyedi feltételei: Az első adomány jóváírásának feltétele az első 5 000 Ft tagdíj 
beérkezése legkésőbb 2018.09.30-ig. A 2. és 3. adomány jóváírásának feltétele az, hogy az egyéni számlára 
2018.10.01-2019.09.30. között, valamint 2019.10.01-2020.09.30. között legalább az egységes (minimum) tagdíjnak 
megfelelő összegű (2018-ban: 60 000 Ft/év) tagdíj érkezzen. További feltétel az, hogy az egyes adományok 
jóváírásának időpontjában (minden év 10.31-ig) Résztvevő élő tagsági jogviszonnyal rendelkezzen a Pénztárban. 

A Pénztár felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy az egyéni számlákon történő adomány jóváírás után Szja és EHO 
fizetési kötelezettség a Résztvevőket terheli. 

vagy 

2. Ajándék – 10 éves ingyenes személybiztosítási csomag 

Tíz éven keresztül évi 12 000 Ft – összesen 120 000 Ft – értékű a 4. a) pontban részletezett csoportos 
személybiztosítási csomag. A biztosítási csomag időtartama: 2018.10.01 – 2028.09.30. 

10 éves ingyenes személybiztosítási csomag átvételének egyedi feltételei: A csoportos személybiztosítási csomag 
igénybevételének feltétele az első évben az első 5 000 Ft tagdíj beérkezése legkésőbb 2018.09.30-ig. A 2019-2028 
közötti további évekre (10.01-09.30. közötti törtidőszak) vonatkozó feltétel az, hogy az egyéni számlára évente 
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legalább az egységes (minimum) tagdíjnak megfelelő összegű (2018-ban: 60 000 Ft/év) tagdíj beérkezzen. További 
feltétel az, hogy a biztosítási szerződés időtartama (2018.10.01-2028.09.30.) alatt Résztvevő élő tagsági jogviszonnyal 
rendelkezzen a Pénztárban. A fentieknek megfelelően a tagdíjfizetés időtartama alatt (de legfeljebb 10 évig) a 
biztosítás változatlan formában finanszírozásra kerül. 
 

c) Az ajándékok átvételével kapcsolatos további szabályok 

Amennyiben Résztvevő az ajándékok átvételével kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének valamelyik évben nem tesz 
eleget, elveszíti jogosultságát az ajándékban kínált szolgáltatások további igénybevételére, s azt a későbbiekben sem 
szerezheti vissza. 

Az ajándék készpénzre át nem váltható 

 
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. 

A regisztráció 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 jogszabályokban meghatározott eseteket, a nyertesek részére történő kiszállítás érdekében az ebben 
közreműködő szolgáltató részére történő adatátadást valamint a fenti nyilvánosságra hozatal esetét. 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 jogaira pedig az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. 
 
6. 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. 
 
7. További információ 

A Szervező az ajándékok kiosztását megelőzően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi Szabályzat 1. és 4. 
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 Nyugdíjpénztár 


