
 
 

1/3 

NYÁRVÁRÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGDÍJFIZETÉSI AKCIÓ 2019 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Szervező és/vagy Pénztár) rendszeres havi 

tagdíjfizetésre ösztönző akciót (továbbiakban: Akció) hirdet pénztártagjai számára. Az Akció célja a pénztártagság 

ösztönzése a rendszeres tagdíjfizetésre, a fizetett tagdíj összegének növelésére, valamint az egyéni számlákon 

felhalmozott egészség és önsegélyező célú megtakarítások növelésére. 

Az Akcióban résztvevő és a lenti feltételeket teljesítő tagok között Szervező nyereményeket sorsol ki. 

 

1. Az Akcióban való részvétel feltételei 

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

vonatkozásában teljesül az alábbi feltételek mindegyike: 

a) a sorsolás időpontjában aktív tagsági jogviszony az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárban; 

b) 2019.05.01-2019.07.31. közötti 3 hónap vonatkozásában befizetett, és legkésőbb 2019.08.15-ig lekönyvelt egyéni 

tagdíjbefizetések összege minden hónapban eléri az: 

- 5.000 Ft-ot (1-es nyereménykategória); 

- 10.000 Ft-ot (2-es nyereménykategória); 

c) Szervező honlapján elérhető online felületen regisztráció elvégzése, a Szervező által kért személyes adatok 

megadása legkésőbb 2019.07.31-ig, továbbá a jelen Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása (a továbbiakban 

Regisztráció); 

A fenti feltételeket teljesítő személy a továbbiakban: Résztvevő. 

 

2. Az Akció időtartama 

Az Akcióba való online regisztráció, valamint a fizetendő tagdíjak teljesítése 2019.05.01-2019.07.31. között lehetséges. 

Pénztár a legkésőbb 2019.08.15-ig lekönyvelt egyéni tagdíjbefizetéseket veszi figyelembe az Akcióban. 

A nyeremények átadásának határideje 2019.09.15. 

 

3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók  

a) Érvényes jelentkezés 

Az Akcióban való részvételhez Résztvevőnek regisztrálnia kell a következő módon. Résztvevőnek fel kell keresnie a 

Pénztár honlapján a következő menüpontot: www.allianz.hu /Önkéntes Pénztárak /Akciók, kedvezmények / Nyárváró 

Egészségpénztári Tagdíjfizetési Akció 2019. Majd azon belül a regisztrációs linkre kattintva meg kell adnia a Szervező 

által kért személyes adatokat. 

Minden Résztvevő kizárólag a saját nevében jelentkezhet. 

Az Akció során ugyanazon Résztvevő csak egy alkalommal jelentkezhet, azaz csak egyszer lehet az Akcióban részt 

venni. 

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. A Szervező nem vállal felelősséget az 

esetlegesen hibás Regisztrációkért. Az előírttól eltérő formátumú Regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a 

Szervező fenntartja magának. 

Kizártak az Akcióból azok a Regisztrációk (függetlenül a Regisztráció elmaradásának vagy nem megfelelőségének 

okától), amelyekre nem a Szervező által a jelen Részvételi szabályzat 1. c) pontjában megjelölt határidőig kerül sor. 

b.) Sorsolás sajátos szabályai 

ba) Sorsolási eljárás, helyszín 

A nyeremények kisorsolása egy a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik. 
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A sorsolásra a Szervező székhelyén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) kerül sor, amelyről jegyzőkönyv 

készül. 

bb.) A sorsolás időpontja 

A sorsolás időpontja 2019.08.15-én 12 óra. 

Amennyiben Résztvevő az 1.b) pontban foglalt fizetési feltételeket 2019.07.31-éig teljesíti, ugyanezen dátumig 

az 1.c) pontban foglalt Regisztrációt is elvégezte, részt vesz a sorsoláson. 

bc.) Nyerési esélyek 

Az 1. pontban leírt feltételeket teljesítő Résztvevők között mindkét nyereménykategóriában 1-1db nyereményt 

sorsol a Pénztár. 

Résztvevők az Akció időtartama alatt teljesített egyéni tagdíjfizetéseik alapján a magasabb nyereménykategóriába 

kerülnek besorolásra a sorsolás folyamán. 

c) Tartalék nyertesek 

Szervező a sorsolt nyeremények esetében 2 fő tartalék nyertest sorsol ki mindkét nyereménykategóriában, akik a 

kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Résztvevők helyébe lépni. 

A tartalék nyertes 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. 

d) Nyeremény 

A Résztvevők között az egyes nyereménykategóriában az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- 1-es nyereménykategória: 1 db felső kategóriás tablet vagy mobiltelefon a Pénztár által felkínált készülékek 

közül, a nyertes Résztvevő választása szerint; 

- 2-es nyereménykategória: 1 db prémium kategóriás tablet vagy mobiltelefon a Pénztár által felkínált 

készülékek közül, a nyertes Résztvevő választása szerint. 

A nyeremények pontos leírását az Akció honlapján teszi közzé a Pénztár. 

e) A nyeremény készpénzre át nem váltható. 

f) Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok 

Szervező a sorsolást követő 8 napon belül a regisztráció során feltüntetett e-mail címre küldött elektronikus 

üzenetben, valamint a regisztráció során megadott telefonszámon is értesíti a nyertest. 

Szervező a nyertes Résztvevőket a nyeremények kisorsolását követő maximum 20 napon belül kísérli meg értesíteni, 

amennyiben e határidőig valamely nyertes nem elérhető, a megkeresésekre nem reagál, úgy tartaléknyertes lép a 

helyébe. 

A nyertes Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással abban, hogy a 

nyereményről való értesítésre legkésőbb az értesítést követő 20 napon belül (tartaléknyertes Résztvevők esetében a 

jogosulttá válástól számított 20 napon belül) visszajelezzenek. 

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyereményről való 

határidőben történő értesítés meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező 

a nyereményről való értesítést e határidőn belül tudja biztosítani, az értesítés időtartama nem hosszabbítható meg, így 

annak elmulasztása a Résztvevőre nézve jogvesztő. 

A kisorsolt nyereményeket Szervező futárszolgálat igénybevételével adja át. 

Az Akció nyereményeihez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget Szervező viseli. 

Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertesek ilyen igényét jogszabályi keretek között 

érvényesíthetik. 
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Ha a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével és/vagy gondnokával együtt jogosult. 

 

4. 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 az alábbiakhoz: 

a) az Akcióhoz szükséges adatait az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár az ehhez szükséges 

mértékben és célból kezelje, feldolgozza, és mindaddig megőrizze, amíg abból a jelen Részvételi szabályzattal 

összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető; 

b) nyertes Résztvevő neve és lakhelye (település) a Pénztár honlapján az Akcióval összefüggésben 

megjelenjen. 

Az adatszolgáltatás, és az Akcióban történő részvétel önkéntes. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár. 

Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide 

nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 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 Egészség- és 

Önsegélyező Pénztár 1242 Budapest, Pf. 462. Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait a 

epenztar@allianz.hu címen jelezheti, további jogorvoslati jogaira pedig az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

5. Az Akcióból mindvégig ki vannak zárva: 

a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az előzőekben 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 Résztvevő.  

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

nem vállalnak felelősséget. 

 

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár 


