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ALLIANZ PRÉMIUM BIZTOSÍTÁS AKCIÓ 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Szervezők 

és/vagy Allianz Pénztárak) pénztártagjaik tagdíjbefizetéseinek növelését elősegítő akciót (továbbiakban: Akció) 

szerveznek. Az Akció célja az Allianz Pénztárak tagdíjbevételeinek és egyben a pénztártagok megtakarításainak 

növelése. A Szervezők az Akcióban regisztrált résztvevők számára Allianz Prémium biztosítási csomagot biztosítanak. 

 

1. Az Akcióban való részvétel feltételei 

Az Akcióban azok az - Akció időtartama alatt - 18, de legfeljebb 65 éves belépési korú természetes személyek 

(továbbiakban Résztvevő) vehetnek részt, akik vonatkozásában teljesül az alábbi kritériumok mindegyike (regisztráció): 

a) meglévő tagsági jogviszony vagy új tagsági jogviszony1 létesítése az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban és/vagy az 

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárban; 

b) meglévő pénztártagjaink esetében a nyugdíjpénztári és/vagy egészség- és önsegélyező pénztári tagdíjbefizetés 

átlagos havi mértékének – az előző zárt naptári évi bázisösszeghez képest – legalább 1.000 Ft összeggel való 

növelésének vállalása2 azzal, hogy az emelt összegű tagdíjnak el kell érnie legalább az Alapszabályban rögzített 

egységes tagdíj összegét, míg új belépő pénztártagok esetében legalább az Alapszabályban rögzített egységes tagdíj 

összegének megfelelő havi rendszeres tagdíjfizetés vállalása; 

c) a vállalt tagdíjak az Allianz Pénztárak Alapszabályában foglaltak szerinti megfizetése havi – de legalább negyedéves – 

rendszerességgel megtörténik; 

d) a Szervezők által rendszeresített, a Részvételi szabályzat 1. sz. mellékletét képező Részvételi lap maradéktalan 

kitöltése, aláírása és Szervezőkhöz való visszajuttatása; 

e) jelen Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása. 

1 Az Allianz Pénztárak szabályzatai alapján történő taggá válás nem lehet későbbi dátumú, mint a csoportos személybiztosítások 

kezdő dátuma. 
2 Tagdíjnövelésként egyéni befizetés vagy munkáltatói tagdíjátvállalás is (akár cafeteriából) elfogadható. 

 

2. Az Akció időtartama 

Az Akció időtartama a regisztráció első napjától (2016.06.01.) folyamatosan, visszavonásig tart. 

 

3. Allianz Prémium biztosítási csomaggal kapcsolatos tudnivalók 

a) Az Allianz Prémium biztosítási csomag összefoglalása 

Amennyiben az 1. pontban részletezett feltételeket Résztvevő maradéktalanul teljesíti, akkor az Allianz Pénztárak a lenti 
táblázatban részletezett biztosítási csomagot biztosítják számára, ami az Allianz Hungária Zrt-nél kerül megkötésre. 
Ahány ezer forinttal emeli meg Résztvevő a tagdíjbefizetését, az Allianz Pénztárak annyi szorosára növelik a biztosítási 
összegeket (de legfeljebb 16-szorosára), vagy annyi évig nyújtják a biztosítást (azonban nem tovább, mint 5 évig). Az új 
belépő pénztártagok esetében minden 1.000 Ft tagdíjvállalás és megfizetés egy egységnyi fedezetnek minősül. 
Az akcióban új belépő és már meglévő pénztártagok is egyaránt részt vehetnek. Az akció pénztáranként külön-külön is 
érvényes, így nem szükséges feltétel, hogy Résztvevő mindkét pénztárban tagsággal rendelkezzen. 

Egységnyi biztosítási csomag: 

Allianz Prémium biztosítás szolgáltatásai Biztosítási összeg egy egységnyi fedezet esetén* 

életbiztosítás haláleseti szolgáltatás 200.000 Ft 

baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás 600.000 Ft 

baleset-biztosítás baleseti rokkantság 400.000 Ft 

baleset-biztosítás kórházi térítés 4. naptól 500 Ft 

baleset-biztosítás csonttörés, csontrepedés 3.000 Ft 

baleset-biztosítás műtéti szolgáltatás** 40.000 Ft 

* Egy egységnyi fedezet 1.000 Ft tagdíjemelésre és 1 év időtartamra értendő.  
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**Biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási összeg minimum 12,5% -a maximum 200%-a lehet a biztosítási 
szerződés szerint megállapítható szolgáltatás összege.  

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. Ennek részeként a Részvételi lap kitöltése során Részvevőnek világosan és egyértelműen 

nyilatkoznia kell az általa vállalt tagdíjemelés mértékéről pénztáranként külön-külön. 

A nyilatkozattételt követően a vállalt összegen és a csomag időtartamán változtatni kizárólag a biztosítási szerződések 

megkötését megelőző 10 munkanapig van lehetőség, vagyis nem később, mint a Részvételi lap Pénztári beérkezés 

negyedévének utolsó napját megelőző 10. munkanapig. 

A tagdíjemelés alapját képező átlagos havi tagdíj a bázisösszeg, ennek mértéke az emelésről tett nyilatkozat évét 

megelőző zárt naptári évben befolyt tagdíjak (egyéni tagdíjbefizetés, eseti tagdíjbefizetés, munkáltatói tagdíjátvállalás) 

havi átlaga – egy tizenkettede –, új belépő tagok esetén 0. 

A bázisösszeghez képest minden egész 1.000 Ft összegű tagdíjemelés (új tagok esetén tagdíjvállalás) egy egységnyi 

biztosítási fedezetre való jogosultságot biztosít a következő szemléltető példáknak megfelelően: 4.000 Ft tagdíjemelés = 

4 egység, 4.200 Ft tagdíjemelés = 4 egység, 4.900 Ft tagdíjemelés = 4 egység, 5.000 Ft tagdíjemelés = 5 egység, 5.600 

Ft tagdíjemelés = 5 egység stb. Az egységnyi fedezet szorzó csak kerek egész szám lehet, a biztosítási csomag 

időtartama pedig fél vagy egész év. 

Résztvevő a tagdíjemelés révén megszerzett egységnyi biztosítási fedezetek felhasználásáról a Részvételi lapon (1.sz. 

melléklet) feltüntetett táblázat megfelelő oszlopaiban tud nyilatkozni. A Részvételi lap példa táblázatának útmutatásai 

szerint a Résztvevő a megszerzett jogosultságokat (A) az egységnyi fedezet szorzó emelésével (B) és a biztosítási 

csomag időtartamának változtatásával (C) szabadon használhatja fel, az alábbiak figyelembevétele mellett: 

▪ (B) és (C) értékeit úgy kell meghatározni, hogy szorzatuk ne haladja meg az (A) értékét; 

▪ az egységnyi fedezet szorzó (B) mértéke maximálisan 16-szoros lehet; 

▪ a biztosítási csomag időtartama (C) maximálisan 5 év lehet. 

Résztvevő vállalja, hogy a Részvételi lap Pénztárhoz való eljuttatásának tárgynegyedévét követő hónaptól fogva teljesíti a 

vállalt emelt összegű tagdíjak megfizetését az Allianz Pénztárakban lévő egyéni számlájára. 

 

c) Többszörös nyilatkozatok kezelése 

Amennyiben a Résztvevő a korábban leadott részvételi nyilatkozat alapján megkötött biztosítási időszakon belül új 

nyilatkozatot ad le, úgy a Szervezők az alábbiak szerint járnak el a biztosítási csomaggal kapcsolatban. 

 

▪ A korábban leadott részvételi nyilatkozat alapján létrejött biztosítási jogviszony az új nyilatkozat leadásának 

tárgynegyedév végével lezárásra kerül. A következő negyedév első napjával létrejön az új nyilatkozat alapján 

egy új biztosítási jogviszony. 

▪ Résztvevő az új nyilatkozaton vállat díjfizetés szerint köteles a pénztári befizetéseket teljesíteni annak 

érdekében, hogy az újonnan létrejött biztosítási jogviszonyt fenntartsa. 

▪ A Szervezők egy naptári negyedévben legfeljebb egy érvényes új nyilatkozatot fogadnak el módosításként.  

▪ Amennyiben Résztvevő egy naptári negyedéven belül egynél több nyilatkozatot ad le, úgy egyedi ügykezelés 

során az Allianz Pénztárak munkatársai egyeztetést kezdeményeznek Résztvevővel annak megállapítására, 

hogy milyen összegű díjemeléshez kapcsolódó biztosítási csomagra kössenek szerződést az Allianz Hungária 

Zrt-vel. 
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d) Az Allianz Prémium biztosítási csomag költségmegosztása 

Résztvevőnek a tagdíjemelést pénztáranként külön-külön kell vállalnia és teljesítenie, az Allianz Pénztárak ennek 

függvényében külön-külön biztosítási csomagot kötnek az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár vagy az Allianz Hungária 

Egészség- és Önsegélyező Pénztár finanszírozásában.  

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a nyugdíjpénztári tagdíjemelés révén megszerzett egységnyi fedezet felhasználása 

során összeállított biztosítási csomag költségeit, míg az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár az 

egészség- és önsegélyező pénztári tagdíjemelés révén megszerzett egységnyi fedezet felhasználása során összeállított 

biztosítási csomag költségeit viseli. 

 

e) Az Allianz Prémium biztosítási csomag megkötése 

Az Allianz Pénztárak legelőször 2016.07.01-i hatállyal kötik meg az Allianz Prémium biztosítási csomagot a 2016.06.30-

ig beérkezett Részvételi lapok alapján, az 1. pontban részletezett feltételek figyelembevételével. 

Az Allianz Pénztárak ezt követően az új Résztvevők számára minden tárgynegyedévet követő hónap végéig kötik meg az 

új biztosításokat a tárgynegyedévben beérkezett Részvételi lapok alapján, az 1. pontban részletezett feltételek 

figyelembevételével. 

Az Allianz Pénztárak a beérkezett Részvételi lap alapján Résztvevő részére írásbeli (levél vagy e-mail) visszaigazolást 

küldenek. A visszaigazolásban részletezik a vállalt tagdíjemelést, a Résztvevőre vonatkozó bázisösszeget, a 

tagdíjemeléssel együtt számított elvárt tagdíjbefizetés összegét, a jogosultság kezdő dátumát, valamint az Allianz 

Prémium biztosítási csomag Résztvevő által választott paramétereit (biztosítási összegek, időtartamok). 

Az Allianz Pénztárak az Allianz Prémium biztosítási csomagok lejárat vagy nem elégséges fizetés miatti megszűnéséről 

külön értesítést nem küldenek. 

 

f) Az Allianz Prémium biztosítási csomagra való jogosultság vizsgálata 

Az Allianz Pénztárak minden tárgynegyedévet követő hónap végéiig felülvizsgálják a Résztvevő által vállalt 

tagdíjemelésnek (új tagok esetén tagdíjvállalásnak) megfelelő összegű tagdíjak beérkezését. Ennek során 

megállapításra kerül, hogy a vállalt tagdíj a tárgynegyedévben lévő hónapok átlagában realizálódott-e. 

Amennyiben a befolyt tagdíjak összege kevesebb a Részvételi nyilatkozatban vállalt összegnél, a Résztvevő elveszíti 

jogosultságát az Allianz Prémium biztosítási csomagra. 

 

g) Az Allianz Prémium biztosítási csomagra való jogosultság megszűnése 

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

▪ Részvételi lapon jelölt biztosítási időtartam lejáratával 

▪ Résztvevő nem teljesíti a Részvételi lapon tett tagdíjvállalási nyilatkozatát 

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

 

h) 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 az Allianz Pénztárak közreműködésével nyújthatja be. Az Allianz Pénztárak 

ilyen esetben kötelezően megvizsgálják az érintett Résztvevő jogosultságának fennállását. 
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4. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A Résztvevő regisztrálásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, 

valamint a regisztrálással kifejezetten beleegyezését adja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban a következőkhöz. 

Az Akcióhoz szükséges adatait az Allianz Pénztárak az ehhez szükséges mértékben és célból kezeljék, feldolgozzák, és 

mindaddig megőrizzék, amíg abból a jelen Részvételi szabályzattal összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető. 

Az adatszolgáltatás és az Akcióban történő részvétel önkéntes. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező 

Pénztár. Az Allianz Pénztárak a biztosítások megkötése érdekében, adatfeldolgozás céljából harmadik személynek 

átadhatják Résztvevő adatait. Az érintett a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően kérheti adatai törlését 

telefonon, a Szervezők 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.  vagy Allianz 

Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1242 Budapest, Pf. 462. Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait 

az nypenztar@allianz.hu és 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. További információ 

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

nem vállalnak felelősséget. 

 

Mellékletek: 1.sz. melléklet – Allianz Prémium Biztosítás Akció Részvételi Lap 
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1.sz. melléklet 
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