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GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR  

„ÉVVÉGI ESETI BEFIZETÉS” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
 
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2019. évi ajándéksorsolás szabályzata és részvételi feltétele az 
„Évvégi eseti befizetés” játékhoz. 
 
A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA 
A nyereményjáték elnevezése: „Évvégi eseti befizetés” (a továbbiakban: „Játék”). 
A Játék szervezője: Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár, székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., 
nyilvántartási szám: 01-04-0000299; adószám: 18215625-1-42 (a továbbiakban: „Szervező, vagy 
Pénztár”). 
 
A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK 
A Játékban kizárólag a pénztár tagjai vehetnek részt (Játékosok) a következő kivételekkel:  
a Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt 
személyek Ptk. 8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.  
 
A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
A Játék 2019. november 1-jétől 2019. december 31-ig tart. 
 
A JÁTÉK MENETE 
Az akcióban a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár minden olyan tagja részt vesz, aki legalább 50 000 
Ft egyéni tagdíjat  

 megfizet átutalással a Pénztár bankszámlaszámára (10918001-00000097-04390000), vagy  
 befizet a nyereményjáték keretében kiküldött akciós levél mellékleteként található csekken. 

A sorsoláson a pénztárhoz 2019. december 31. napjáig beérkezett befizetések vesznek részt1.  
A tagok annyiszor szerepelnek a sorsolásra jogosultak között, ahányszor 50 000 Ft tagdíjat 
befizettek az akció időtartama alatt (a befizetéseket összevontan kezeljük, egyösszegben és 
részletekben is teljesíthetők). 
 
NYEREMÉNYEK 

• 2 db laptop  
• 3 db tablet 
• 4 db bluetooth hangszóró 

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. 
 
SORSOLÁS 
 A játékosok közül 2020. január 16-án 11 órakor 3 tagú sorsolási bizottság a véletlenszerűség 
elvének eleget tevő gépi sorsolással (elektronikus sorsoló programmal) sorsolja ki a nyerteseket és 
ajándék típusonként a 3 fő tartaléknyertest. A sorsolás helyszíne a Szervező 1132 Budapest, Váci út 
36-38. szám alatti telephelye.   
A sorsolási bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, 
jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt játékos 
nevét, nyereményét, illetve a tartaléknyertes nevét.  
 
 

                                                           
1 A határidőre tekintettel javasoljuk, hogy a csekkes befizetést 2019. december 16-ig, az átutalást 2019. december 20-ig 
tegyék meg! 
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A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE  
A Szervező a nyereményről a nyerteseket a tagnyilvántartásban rögzített telefonszámukon vagy 
lakcímükre megküldött postai levélben értesíti a nyeremény sorsolásától számított 5 (öt) naptári 
napon belül.  
Postai értesítés esetén a nyertesnek a nyereményért válasz e-mailben vagy a megadott 
telefonszámon kell jelentkeznie az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.  
A nyeremény átadása a telefonos tájékoztatás napjától, illetve a postai úton értesített nyertes 
jelentkezésének napjától számított 30 napon belül történik meg.  
Ha a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért vagy sikertelen a kézbesítés, úgy a 
tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési határidők az 
irányadók, azzal, hogy az értesítésére a sorsolást követő 70-75. napok között kerül sor.  
Ha a nyertes a Nyereményt a határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem 
követelheti. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja. 
 
 ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK  
A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség, a nyereményt terhelő adófizetési kötelezettség teljesítéséről a Szervező gondoskodik.  
A Nyereményt a Szervező személyesen adja át a nyertesek részére.  
 
ADATKEZELÉS 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a Szervező Adatkezelési tájékoztatója 
tartalmazza. 
https://nyp.generalipenztar.hu/wp-content/uploads/adatkezelesi-elektronikus-
tajekoztatashoz_onyp.pdf 
 
Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal a 
Pénztár megkeresse, nevének megadásával, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a 
nyilvántartásból. 
 
A Résztvevők a részvétellel együtt jelen játékszabályzat rendelkezéseit is elfogadják.  
A játékszabályzat a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. 
A Résztvevők elfogadják, hogy a játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak 
bárminemű megszegésével a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár számára okozott károkért teljes 
körű felelősséggel tartoznak. A Pénztár az akcióban való részvétel lehetőségét a játékszabályzat 
megszegése esetén bármely Résztvevőtől – minden további következmény és kárfelelősség nélkül – 
megvonhatja. 
 
A játékban felmerülő értesítési vagy szállítási késedelemért a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár nem 
vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 
következményt maguk viselik.  
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a 
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Pénztár kizár minden 
felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből 
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 
 
A Játék jelen nyereményszabályzatban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő 
bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 
 
A Játékkal kapcsolatos bejelentés, panasz (így különösen az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentés) 
az alábbi e-mail címen tehető: nyugdijpenztar.hu@generali.com. 


