NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI AKCIÓ 2021
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Szervező és/vagy Pénztár) taglétszámának, valamint pénztártagjai
tagdíjbefizetéseinek növelését elősegítő akciót (továbbiakban: Akció) szervez. Az Akció célja új ügyfelek toborzása és a
nyugdíjcélú öngondoskodás elősegítése, a pénztártagok megtakarításainak növelése, az igénybe vehető adóvisszatérítés maximalizálására való ösztönzés.
Szervező a lenti feltételeket teljesítő, és az Akcióban regisztrált résztvevők között vásárlási utalvány nyereményt sorsol
ki.
1. Az Akcióban való részvétel feltételei
Az Akcióban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik vonatkozásában teljesül az alábbi feltételek
mindegyike:
a) belépési nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezése 2021.05.03-2021.10.22. között;
b) a tagsági jogviszony létrejötte 2021.11.30-ig;
c) 1991.01.01-2001.12.31 között született;
d) legalább a nyeremény átadásának időpontjáig a tagsági jogviszony fenntartása a Pénztárban;
e) a tagdíjbefizetések alakulása a következő feltételnek megfelel: a 2021.05.03-2021.10.22. közötti időszakban
legalább 5.000 Ft tagdíjbefizetés1 teljesítése;
f) Szervező honlapjáról (www.allianz.hu /Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak /Aktuális akciók / Nyugdíjpénztári
akciók/ Nyugdíjpénztári belépési akció 2021) elérhető felületen regisztráció elvégzése, a Szervező által kért személyes
adatok megadása 2021.05.03-2021.10.22. között, továbbá a jelen Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása (a
továbbiakban Regisztráció).
1 Tagdíjbefizetésnek

a pénztártag által teljesített banki átutalás, online bankkártyás fizetés, postai csekkes befizetés, banki készpénzes
befizetés, csoportos beszedési megbízás, és a pénztártag megbízásából a munkáltató által utalt egyéni és munkáltatói befizetések
minősülnek. Az akcióba nem számítódnak bele a munkáltatói adomány összegek.

A fenti feltételeket teljesítő személy a továbbiakban: Résztvevő.
2 . Az Akció időtartama
Az Akció 2021.05.03 – 2022.01.31-ig tart.
3 . Sorsolással és nyereménnyel kapcsolatos tudnivalók
a) Érvényes jelentkezés
Az Akcióban való részvétel egyik feltételeként Résztvevőnek regisztrálnia kell az 1. pontban részletezett módon a
következők figyelembevételével: a regisztrációs linkre kattintva meg kell adnia a Szervező által kért személyes
adatokat, el kell fogadnia az Akció Részvételi szabályzatát és az Adatvédelmi irányelveket.
Minden Résztvevő kizárólag a saját nevében jelentkezhet.
Az Akció során ugyanazon Résztvevő csak egy alkalommal jelentkezhet, azaz csak egyszer le het az Akcióba
regisztrálni.
A sorsolásban való részvételhez 2021.10.22. 24:00 a regisztrációs határidő.
A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó Résztvevő, a Részvételi szabályzat feltételeit nem vagy hibásan teljesítő
Résztvevő, illetve azon Résztvevő, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, az
Akcióból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére.
Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás Regisztrálásokért. Az előírttól eltérő formátumú vagy tartalmú
regisztrálás esetén – különösképpen, ha az a Résztvevő beazonosítását sikertelenné teszi – Résztvevő az Akcióból
kizárásra kerül.
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Kizártak az Akcióból azok a Regisztrálások (függetlenül a Regisztrálás elmaradásának vagy nem megfelelőségének
okától), amelyekre nem a Szervező által a jelen Részvételi szabályzat 1. pontjában megjelölt időszakon belül kerül sor.
b) Nyeremény
A Résztvevők között 1db 250.000 Ft értékű MediaMarkt vásárlási utalvány nyeremény kerül kisorsolásra.
c) Sorsolás sajátos szabályai
ca) Sorsolási eljárás, helyszín
A nyeremény kisorsolása egy a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik. A
sorsolásra a Szervező székhelyén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) kerül sor, amelyről jegyzőkönyv
készül.
cb) A sorsolás időpontja
A sorsolás időpontja 2021.12.13-án 12 óra.
d) Tartaléknyertesek
Szervező a sorsolt nyereményhez 2 fő tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti
nyertes Résztvevő helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes nem felel meg jelen
Részvételi szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért az
Akcióból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott, a sorsolástól számított 20 napon belül nem elérhető, vagy nem
jelentkezik a nyereményért.
e) A nyeremény készpénzre át nem váltható.
f) Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok
Sorsolt nyeremény
Szervező a sorsolást követően 3 munkanapon belül a regisztráció során feltüntetett e-mail címre küldött elektronikus
üzenetben, vagy a regisztráció során megadott telefonszámon értesíti a nyertest.
A nyeremény átvételére a sorsolást követő maximum 20 napon belül van nyertesnek lehetősége, amennyiben e
határidőig a nyertes a nyereményét nem veszi át (nem reagál a Pénztár megkeresésére), úgy a sorrendben első
tartaléknyertes lép a helyébe.
A nyeremény átvételének feltétele a nyertes pénztártag 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti azonosítottsága,
amelynek státuszát a nyeremény átvételét megelőzően a Pénztár nyilvántartásában felülvizsgálja, és amennyiben a
pénztártag nem azonosított, úgy az azonosítást legkésőbb a nyeremény átvételének időpontjában el kell végezni.
Azonosítás hiányában a nyeremény nem átvehető, és az azonosítás hiánya miatt kizárt nyertes helyébe a soron
következő tartaléknyertes lép.
A kisorsolt nyereményt Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően futárszolgálat igénybevételével
adja át.
Az Akció nyereményeihez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget Szervező viseli.
A nyertes Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a
sorsolást követő 20 napon belül (a tartaléknyertes Résztvevők esetében a jogosulttá válástól számított 20 napon belül)
sor kerüljön.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény határidőben való átadása
meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének
lehetőségét e 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 a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gondnokával együtt jogosult.
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4. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Résztvevő az Akcióban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi szabályzatb an foglalt
valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április
27-i (EU) 2016/679 RENDELETE rendelkezéseivel összhangban a köve tkezőhöz.
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 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.
Résztvevő az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait a nypenztar@allianz.hu címen jelezheti, további
jogorvoslati lehetőségeire pedig a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A nyugdíjpénztári akciókhoz
kapcsolódó adatkezelésről a Pénztár honlapján található, erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóból informálódhat .
5 . Az Akcióból mindvégig ki vannak zárva:
a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, 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.
6 . További információ
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi szabályzat 1. pontjában
meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes. Az Akció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló
nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
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