Nyereményakció szabályzata


















A nyereményakciót az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. szervezi
(továbbiakban: Szervező).
A nyereményakció díja: 1 db Samsung Galaxy Tab 4 típusú tablet 16 GB-os memóriával.
A nyereményakcióban az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár azon tagjai
vesznek részt, akiknél az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
 a hibátlanul kitöltött, 2 tanú aláírásával ellátott Adategyeztető nyilatkozata
legkésőbb 2015. augusztus 31-ig beérkezik a Szervező postacímére,
 az adategyeztető nyilatkozat megfelelő rovatainak kitöltésével igényli az Aegon
Önkéntes Nyugdíjpénztár e-posta szolgáltatását,
 a megadott e-mail címen és telefonszámon a tag közvetlenül elérhető,
 a tag a sorsolás időpontjában élő önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonnyal
rendelkezik, és tagsági jogviszonyára vonatkozóan, önkéntes nyugdíjpénztári
szolgáltatásra1 vonatkozó igényt nem nyújt be a sorsolás időpontjáig.
A sorsolásra 2015.11.17-én 10:00 órakor az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
székházában kerül sor közjegyző jelenlétében (1091 Budapest, Üllői út 1.).
Az akcióban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország cégcsoport, valamint az Aegon
Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár munkavállalói.
Kizárható a sorsolásból az a személy, aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen,
etikátlan eszközökkel vesz részt az akcióban. A kizárásról az érintettet értesíteni kell.
Érvénytelen sorsolás esetére 5 tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a
húzás időrendi sorrendjében lépnek a megelőzően kisorsolt játékos(ok) helyébe, abban az
esetben, ha a nyereményakció szabályzatában felsorolt okok valamelyike miatt a
korábban kisorsolt nyertes nem jogosult a nyereményjátékban való részvételre.
A nyereményakciót szervező Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. vállalja, hogy
megfizeti a nyeremény után fizetendő közterheket.
A nyertest az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. a sorsolást követő 7
munkanapon belül telefonon, vagy írásban értesíti.
A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségéről legfeljebb a sorsolás napját követő 90
napon belül gondoskodik. A nyertesnek a sorsolás időpontjától számítva 90 nap áll
rendelkezésére, hogy nyereményét átvegye az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató
Zrt. székhelyén.
A nyeremény helyett készpénz nem követelhető.
A nyereményjátékban résztvevők magukra nézve kötelezőnek ismerik el a
nyereményakció szabályzatát.
A nyereményakcióban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az Aegon
Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. a nyereményakcióval kapcsolatban kezelje, az MNB
és a NAV hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervei, valamint a sorsolást lebonyolító
közjegyző számára átadja. A nyertes hozzájárul továbbá ahhoz, hogy nevét, valamint a
nyeremény átvételéről készült fotót a Szervező a honlapján közzétegye. Az
adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, azonban a nyeremény átvételének feltétele.2
A hozzájárulás írásban, vagy e-mailben bármikor visszavonható a Szervező postai címére,
vagy e-mail címére küldött levélben. A visszavonás az akcióból történő kizárást is jelenti.
A hozzájárulást nem adó résztvevők a nyereményakcióban nem vehetnek részt. A
Szervező adatkezelési tájékoztatóját itt találja.

Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások a Pénztár Alapszabálya szerint: egyösszegű nyugdíjszolgáltatás,
járadékszolgáltatás, a várakozási idő leteltét követő kilépés, vagy kivét (tőke), más pénztárba történő
átlépés.
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