Allianz Téli Utasbiztosítás Kampány – „Télimádó” Nyereményjáték 2017
2017. január 16. – 2017. február 26.
JÁTÉKSZABÁLYZAT
Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.;
cégjegyzékszám: 01-10-041356; adószám: 10337587-4) (továbbiakban: Szervező)
nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék). A Játék célja, hogy a játékosok a
www.telimado.hu oldalon a játék teljes időtartama alatt egyszer kitöltsenek egy néhány
kérdésből álló, utazási szokásokra vonatkozó tesztet (továbbiakban: Teszt), így részt
vegyenek a Teszt kitöltésének hetében megrendezésre kerülő heti sorsoláson, illetve részt
vegyenek a játék végét követő fődíj sorsoláson.
1. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban való részvételre a www.telimado.hu oldalon a játék időtartama alatti regisztráció,
valamint Játék teljes időtartama alatt egy alkalommal a Teszt összes kérdésének egyszeri
alkalommal történő megválaszolása.
2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel
(továbbiakban: Játékos):
a.) a Játék időpontjában 18. évét betöltött természetes személy és
b.) a Játék ideje alatt valós adataival regisztrál a www.telimado.hu oldalon nevének, e-mail
címének, születési dátumának, telefonszámának megadásával, valamint igennel vagy
nemmel válaszol az alábbi kérdésekre:
Tervezel utazást a következő néhány hónapban? - igen válasz esetén pedig
válaszol az alábbi két kérdésre
o Hová utazol? Belföldre / Külföldre
o Mivel utazol? (Autó / Busz/ Repülő / Vonat/ Egyéb)
o Mikor indulsz? Év / Hónap / Nap
Érdekel, hogyan tudhatod biztonságban értékeidet és magadat az utazásod alatt?
(Igen/nem/talán)
Érdekel, hogyan tudhatod biztonságban autódat az utazásod alatt?
(Igen/nem/talán)
c.) elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot.
d.) a regisztrációt követően a regisztrációhoz használt e-mail címre elküldésre kerülő
validációs e-mailben található, a regisztrációt megerősítő linkre történő kattintás.
3. A nyereménysorsoláson való részvétel feltételei a Játékban való részvétel feltételein
túl:
a Játékos elfogadja a marketing nyilatkozatot is.
4. A Játék időtartama:
A Játék 2017. január 16. 09:00 óra – 2017. február 26. 24:00 óra között tart. Ezen időszakot
megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem vesznek részt a
Játékban.
5. A Játékkal kapcsolatos információk, a játék mechanizmusa
A Játékos a www.telimado.hu oldalon történő regisztrációt követően az általa megadott email címre egy üzenetet kap. A Játékos a játékba való belépést követően a promóció ideje
alatt összesen egy alkalommal, szabadon választott időpontban megválaszolhatja a Teszt
során megjelenő valamennyi kérdést.
Minden kérdésre 1 válasz adható, a megfelelő válasz után a „Tovább” gombra kattintva
juthat el a Játékos a következő tesztkérdéshez. (Az utolsó kérdést követően is a „Tovább”
gombra kell kattintani.

Amennyiben a Játékos a Játékot úgy hagyja el, (akár saját akaratból, akár technikai hibából
kifolyólag), hogy a „Teszt indítása” gombra nem kattintott, a Játékba való visszalépés után az
összes kérdésre elölről újra kell válaszolnia. A rendszer bejelentkezés időpontját nem rögzíti,
csak a Teszt teljes kitöltésének időpontját, így a sikertelen, nem befejezett Teszt kitöltést
nem minősíti érvényes kitöltésnek.
Az adott heti nyereménysorsoláson csakis azon érvényes regisztrációval szereplő Játékosok
vehetnek részt, akik az adott héten töltik ki a Teszt összes kérdését, és valamennyi
megjelenő kérdés kitöltését követően a Tovább gombra kattintanak.
A fődíj sorsoláson csakis azon érvényes regisztrációval szereplő Játékosok vehetnek részt,
akik a teljes Játék időtartama alatt egy (1) alkalommal kitöltik a Teszt összes kérdését, és
valamennyi megjelenő kérdés kitöltését követően a Tovább gombra kattintanak.
A fődíj sorsoláson a heti nyeremények győztesei is részt vehetnek, a heti nyeremény
megnyerése a fődíj sorsoláson való részvételének nem kizáró oka.
A játék mechanizmusa: Az első kérdés után három tematikus pályára bomlik a teszt. A
válaszadó csak egyszer mehet végig az általa választott pályán (témák: Külföldi
városlátogatás, Hófedte hegyek, Egzotikus tájak).
Minden játékos ugyanazokat a kérdéseket kapja az egyes pályákon belül. A válasz
lehetőségek a kezdő témának megfelelően változnak.
Összesen 6 kérdés található a játékban, az első kérdésre adott válaszok nem kerülnek
pontozásra, csak a következő 5 kérdés. A pontozás alapja a válasz „biztonság-extrém”
skálán való elhelyezkedése. A kérdések súlyozásra kerülnek. Ez alapján a „biztonságextrém” skála három csoportjába történik a játékos besorolása megadott válaszai szerint. A
három csoport háromféle karakternek feleltethető meg mindhárom pályán (összesen 9
karakter), akik a biztonság-extrém skála két szélén és közepén helyezkednek el.
6. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
Akik a Játék ideje alatt regisztrálnak a www.telimado.hu oldalon, kizárólag saját nevükben
vehetnek részt a Játékban.
A Játék során ugyanazon Játékos – függetlenül attól, hogy hány regisztrációt tesz – csak egy
alkalommal vehet részt a Játékban.
A nyereménysorsolásban résztvevő, 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
válhat a nyeremény átvételére jogosulttá.
A Játékos kizárólag saját, valós adataival jogosult részt venni a Játékban. A Játék során
regisztrált email címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való
visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak
bármi nemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséget
vállalnak.
6.a) Sorsolás
1. Heti nyeremények sorsolása
A heti nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes
programmal történik minden tárgyhetet követő héten, kedden 10 órakor a Szervező
székhelyén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), amelyről jegyzőkönyv készül.
Heti nyeremények sorsolásának időpontjai:
1. heti nyeremény kisorsolásának időpontja: 2017. január 24. 10:00
2. heti nyeremény kisorsolásának időpontja: 2017. január 31. 10:00
3. heti nyeremény kisorsolásának időpontja: 2017. február 7. 10:00

4. heti nyeremény kisorsolásának időpontja: 2017. február 14. 10:00
5. heti nyeremény kisorsolásának időpontja: 2017. február 21. 10:00
6. heti nyeremény kisorsolásának időpontja: 2017. február 28. 10:00
2. Fődíj kisorsolása
A fődíj kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal
történik 2017. február 28-án 11 órakor a Szervező székhelyén (1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 48-52.), amelyről jegyzőkönyv készül.

6.b) Nyeremények
1. Heti nyeremények
A www.telimado.hu oldalon a promóciós időszak alatt regisztrálók és az adott héten a
Tesztet kitöltők között minden tárgyhetet követően ajándék kerül kisorsolásra.
HETI NYEREMÉNYEK
1. heti nyeremény: 20.000 Ft értékű Mountex utalvány
2. heti nyeremény: JBL FLIP 3 vízálló bluetooth hangszóró
3. heti nyeremény: Wellness pihenés - Feldobox utalvány
4. heti nyeremény: 20.000 Ft értékű Hervis utalvány
5. heti nyeremény: YI Action Cam sportkamera
6. heti nyeremény: Aktív pihenés - Feldobox utalvány
A Szervező az adott sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások
szerinti határidőn belül hol és milyen módon tudja átvenni a nyereményt.
2. Fődíj
A fődíj sorsoláson az érvényes regisztrációval szereplő Játékosok, akik a teljes Játék
időtartama alatt egy (1) alkalommal kitöltik a Teszt összes kérdését, és valamennyi
megjelenő kérdés kitöltését követően a Tovább gombra kattintanak, kisorsolásra kerül a
Fődíj, egy 200.000 Ft értékű Vista utazási utalvány.
A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások szerinti
határidőn belül hol és milyen módon tudja átvenni a nyereményt.
6.c) Tartalék nyertes(ek)
A Szervező nyereményenként 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 játékszabályzat 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 5 munkanapon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a
nyereményéért.
6.d) A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.
6.e) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül e-mailben értesíti 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 30 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 gyámja/gondnokával együtt jogosult. A Játékos a
Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, video és
hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet.
7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
7.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen
játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy az
Allianz Hungária Zrt. a www.telimado.hu felületen adatkezelési időtartam alatt megőrizze.
7.2. A nyereménysorolásban történő részvétel érdekében a www.telimado.hu felületen
megadott adatokkal a Játékos kifejezetten hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
a) a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár
részleteit az Allianz Hungária Zrt. reklám céljából felhasználhatja,
b) a nyertes pályázók nevét és lakcímét - kizárólag a település közigazgatási
megnevezésével – az Allianz Hungária Zrt. nyilvánosságra hozhatja.
7.3. További adatkezelési szabályok
Az adatszolgáltatás és a pályázaton történő részvétel önkéntes.
A játék érdekében megadott személyes adatok kezelésének időtartama 5 év, de legfeljebb
azon időtartam, amely alatt a játékkal összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető.
Az adatkezelő az Allianz Hungária Zrt., nyilvántartási száma: 40920, továbbá az
adatfeldolgozó az Értéktrend Kft. (1162 Budapest, Istráng u. 17.).
Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére
nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a
fenti nyilvánosságra hozatal esetét.
A Játékos a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően bármikor visszavonhatja
a regisztráció során esetlegesen megadott marketing célú adatkezeléshez történő
hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését telefonon, a Szervező által megadott központi
ügyfélszolgálat +36 (1/30/70) 421-1-421-es, vagy +36 (20) 554-4-421-es telefonszámán, a
hirlevel@allianz.hu e-mail címre, vagy postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan
küldött levélben: Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52, Market
Menedzsment igazgatóság.
Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait az adatvedelmifelelos@allianz.hu címen
jelezheti, további jogorvoslati jogaira pedig az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.
8. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt
személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. § (1)
bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
9. További információ
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen
Játékszabály 8. 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.

