Allianz – Online lakásbiztosítás EDM
2012.10.15. – 2012.10. 30.
JÁTÉKSZABÁLYZAT
Az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52.) (továbbiakban:
Szervező) promóciós játékot szervez. (továbbiakban: Játék). A Játék célja az online kötések
népszerűsítése, az igények felmérése és ezek mellett a játékban résztvevők közötti nyeremény
kisorsolása.
1. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban való részvételre a
https://ugyfelportal.allianz.hu/pportal_menu/pub/index.jsp?module=ehome&cms_info=0 oldalon
történő vásárlás jogosít fel a megadott időintervallumban.
2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel
(továbbiakban: Játékos):
a.) a Játék időpontjában 18 évét betöltötte, természetes személy és
b.) A játék időtartama alatt erre irányuló elektronikus DM levelet (EDM-et) kapott a
Szervezőtől
b.) a Játék ideje alatt érvényes e-otthonbiztosítást kötött az Allianz online felületén:
https://ugyfelportal.allianz.hu/pportal_menu/pub/index.jsp?module=ehome&cms_info=
0 és
c. ) az Allianztól tájékoztató elektronikus levelet kapott a nyereményjátékról és az
otthonbiztosítás kötési lehetőségéről
3. A Játék időtartama:
A Játék 2012.10.15-jén 0 órától 2012.10.30-án 24 óráig tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen
időszak utáni időpontban történt Allianz otthonbiztosítást vásárlók nem vesznek részt a Játékban.
4. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
4.a) Érvényes vásárlás
Az EDM levél olvasását követően a Játékos az Allianz online felületén otthonbiztosítási
szerződést köt, amit az erre vonatkozó kötvénnyel igazolni tud. Az otthonbiztosítás tartalma nem
feltétele a nyereményjátékban való részvételnek.
Minden Játékos kizárólag saját nevében vásárolhat.
A Játék során ugyanazon felhasználó több otthonbiztosítást is köthet, ez esetben többször vesz
részt a Játékban.
A játékra való regisztrálás érvényes, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.
A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő
Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét
növelni a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem
vállal felelősséget az esetlegesen hibás otthonbiztosítás igénylésekért. Az előírttól eltérő
formátumú otthonbiztosítás igénylések helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja
magának.
Kizártak a Játékból azok a regisztrálások, függetlenül a regisztrálás elmaradásának vagy nem
megfelelőségének okától, amelyekre nem a Szervező által a jelen játékszabályzat 3. pontjában
megjelölt időtartamban kerül sor.
4.b.) Sorsolás

A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal
történik 2012.11.12-én 10 órakor a Szervező székhelyén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
48-52.), amelyről jegyzőkönyv készül.
4.c) Nyeremény
A Játékban résztvevő játékosok között egy darab Iphone 4 típusú telefont, 1 db Samsung Galaxy
S3 típusú telefont és 1 db Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) típusú táblagépet sorsolunk ki
véletlenszerű gépi sorsolással.
4.d) Tartalék nyertes(ek)
A Szervező mindegyik nyeremény esetében 2-2 db tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás
sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Játékos helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg
jelen játékszabály követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy
tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott, az értesítéstől számított
10 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a nyertes.
4.e) A megnyert nyeremények készpénzre nem válthatóak át.
4.f) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti e-mailben a nyertest.
A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át.
A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremények
kiszállításának költségét a Szervező viseli.
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során
keletkezett károkért a Szervező és a lebonyolításban részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.
A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét
jogszabályi keretek között érvényesítheti.
A nyeremény a kisorsolást követő maximum 20 napon belül kerül átadásra, amennyiben e
határidőben a nyertes nyereményét nem venné át, úgy az adott nyeremény szerinti tartaléknyertes
lép a helyébe.
A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a
megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a
sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a
nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy
ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények
átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Ha a Játékos
cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy
gondnokával együtt jogosult. A Játékos hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, video
és hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet.
5. A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékról információk a https://www.allianz.hu/lakasbiztositas_online.html oldalán lesznek
megtalálhatóak. A Játék jelen Játékszabályzata a
https://www.allianz.hu/lakasbiztositas_online.html oldalon megtalálható a Játék időtartama alatt.
6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Játékos regisztrálásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt
valamennyi feltételt, valamint a regisztrálással egyidejűleg kifejezetten beleegyezését adja ahhoz,
hogy:

a, adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek , és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási
nyilatkozatáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció
során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a
Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által
végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell
tekinteni a részvétel során, a regisztrálással megadott hozzájárulás alapján.
b, a nyertes játékosok adatait, nevüket, fotójukat és lakcímüket - kizárólag a település
közigazgatási megnevezésével - a Szervező nyilvánosságra hozhatja.
c, a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit
a Szervező reklám céljából felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön
díjazás nélkül.
d, Adatai az Allianz Hungária Zrt. adatbázisába kerüljenek és, azokat– a Játékos esetleges tiltási
nyilatkozatáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció
során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Allianz Hungária Zrt., nyilvántartási száma: 40920.
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére
nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az
adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését telefonon, a
Szervező által megadott központi ügyfélszolgálat 06 40 421 421-es telefonszámán, vagy postai
úton írásban a következő címre küldött levélben: Allianz Hungária Zrt. Állománykezelési
Központ 8210 Veszprém Pf.: 1163.
7. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a., Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt
személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
b., egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
8. További információ
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 7.
pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező,
sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
Allianz Hungária Zrt.

