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„Évvégi eseti befizetés” nyereményjáték szabályzat„Évvégi eseti befizetés” nyereményjáték szabályzat„Évvégi eseti befizetés” nyereményjáték szabályzat„Évvégi eseti befizetés” nyereményjáték szabályzat    
 
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2017. évi ajándéksorsolás szabályzata és részvételi feltétele 
az „Évvégi eseti befizetés” játékhoz. 
 
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) szerencsejátéknak nem minősülő 
nyereményakciót szervez, amelynek részvételi szabályait és feltételeit az alábbiakban rögzíti. 
 
NyereményakcióNyereményakcióNyereményakcióNyereményakció    
A Pénztár a nyereményakció keretében 10 db Lenovo TAB4 8” tabletet sorsol ki azok között, 
akik 2017. november-december hónapban legalább 30 000 Ft egyéni, önkéntes nyugdíjpénztári 
tagdíjbefizetést teljesítenek a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárba.    
    
NyereményNyereményNyereményNyeremény    
10 db Lenovo TAB4 8” tablet. 
    
A részvétel feltételei és az akció meneteA részvétel feltételei és az akció meneteA részvétel feltételei és az akció meneteA részvétel feltételei és az akció menete    
Az akcióban a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár minden olyan tagja részt vesz, aki: 

• a nyereményjáték keretében kiküldött akciós levél mellékleteként található csekken 
legkésőbb 2017. december 15-ig befizet, vagy 

• 2017. december 20-ig a Pénztár bankszámlaszámára (10702019-65895993-52000001) 
átutal 30 000 Ft egyéni tagdíjat. 

A tagok annyiszor szerepelnek a sorsolásra jogosultak között, ahányszor 30 000 Ft tagdíjat 
befizettek az akció időtartama alatt (a befizetéseket összevontan kezeljük, egyösszegben és 
részletekben is teljesíthetők). 
    
A sorsolásA sorsolásA sorsolásA sorsolás    
A sorsolásra 2018. január 18-án délelőtt 11 órakor kerül sor a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 
1132 Budapest, Váci út 36-38. szám alatti telephelyén. A nyertest a Pénztár elektronikus úton,  
e-mailben értesíti, illetve a nyertes nevét internetes oldalán elérhetővé teszi 2018. február 15-ig. 
A nyeremény a Pénztár 1132 Budapest, Váci út 36-38. szám alatti telephelyén vehető át. 
Érvénytelen sorsolás esetére a Pénztár tartalék nyertest sorsol, aki az előtte kisorsolt nyertes 
kiesése esetén szerezhet jogot a nyereményre.  
Az akciót szervező Pénztár vállalja, hogy megfizeti a nyeremény után fizetendő közterheket. 
Az akcióban résztvevők magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen szabályzatban foglaltakat, 
és tudomásul veszik, hogy a hibás elérhetőségi adatok megadásából eredő károkért a Generali 
Önkéntes Nyugdíjpénztár felelősséget nem vállal. A nyertes hozzájárul, hogy róla fotó készüljön 
és az a Pénztár honlapjára felkerülhessen. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Pénztár a 
feladatkörében eljáró MNB és az adóhatóság részére átadja. 
 
Kizárható a sorsolásból az a személy, aki bizonyíthatóan, csalárd módon, jogszerűtlen, etikátlan 
eszközökkel vesz részt az akcióban. A kizárásról az érintettet értesíteni kell. A kisorsolt személy 
akkor rendelkezhet a nyereménnyel, ha magatartása az akció teljes időtartama alatt mindenben 
megfelel a jelen szabályzatban foglaltaknak.  
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A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár vezető 
tisztségviselői, munkatársai valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont.).  
    
AdatkezelésAdatkezelésAdatkezelésAdatkezelés    
A Résztvevők a részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, 

• hogy megadott adataik a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint adatkezelő 
adatbázisába kerüljenek, és azokat kezelje a nyereményakcióban történő részvétel, a 
nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk 
kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig. 

• hogy a nyertesek névsorát a Pénztár internetes honlapján elérhetővé tegye, 
• hogy őket a Pénztár a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeresse. 

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 játék- 
szabályzat 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, vagy adatfeltöltésből származó hiányosságáért (névelírás, téves 
adatfelvitel, stb.), 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 Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a 
Játék, illetve a Játékot tartalmazó, vagy azt támogató weboldal technikai okokból időszakosan 
nem érhető el. 


