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NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAG HOZ TAGOT BELÉPÉSI AKCIÓ 

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 adó-

visszatérítés maximalizálására való ösztönzés. 

 

Szervező a lenti feltételeket teljesítő résztvevők között vásárlási utalvány ajándékot oszt szét. 

 

1.  Az Akcióban való részvétel feltételei 

Az Akcióban azok – az Akció időtartama alatt – 18. életévüket már betöltött természetes személyek vehetnek részt, 

akik vonatkozásában teljesül az alábbi feltételek mindegyike: 

a) új belépő ügyfél belépési nyilatkozatának Pénztárhoz történő beérkezése  2021.10.22. után; 

b) új belépő ügyfél belépési nyilatkozatán az ügynök adószám mezőben szerepel résztvevő tagsági azonosítószáma;  

c) új belépő ügyfél esetében a tagdíjbefizetések alakulása a következő feltételnek megfelel: legalább 10.000 Ft 

tagdíjbefizetés1 teljesítése; 

d) résztvevő vonatkozásában legalább az ajándék átadásának időpontjáig a tagsági jogviszony fenntartása a 

Pénztárban. 
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 fe ltételeket teljesítő személy a továbbiakban: Résztvevő. 

 

2 .  Az Akció időtartama 

Az Akció 2021.10.23-tól visszavonásig tart. 

 

3 .  Ajándékkal kapcsolatos tudnivalók  

a) Ajándék 

Minden az 1. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevő egy 4.000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványt kap 

ajándékba a Pénztártól. 

b) Az ajándék készpénzre át nem váltható. 

c) Ajándék átvételével kapcsolatos szabályok 

Szervező minden tárgyhónapot követő hónap 15-ig elkészíti a tárgyhónapban a Pénztárba beérkezett belépési 

nyilatkozatok alapján az akcióra vonatkozó havi elszámolást.  

Az elszámolásban értékelésre kerülnek a jelen szabályzat 1. pontjában részletezett feltételek az akció időtartamában 

beérkezett belépési nyilatkozatok vonatkozásában. 

Azon résztvevők részére, akik által beléptetett új ügyfelek vonatkozásában teljesülnek a jelen szabályzat 1. pontjában 

részletezett feltételek, a tárgyhónapot követő hónap végéig  Szervező eljuttatja az ajándékot. 

Szervező az ajándékot a résztvevő értesítési címére juttatja el postai úton. 

Az Akcióban kínált ajándékhoz tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget Szervező viseli.  

Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy az ajándék átadására legkésőbb az 

elszámolást követő 20 napon belül sor kerüljön. 

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a résztvevő nem tesz eleget, és így az ajándék határidőben való átadása 

meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező az ajándék átvételének 
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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 az ajándékkal kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

 

4.  Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok  

A Pénztár az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az 

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes 

adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályok a Szervező 

honlapján (www.allianz.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban érhetők el. 

 

5 .  További információ 

Szervező a havi elszámolás során 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 


