Az ajándékakció szabályzata
1. Az ajándékakciót az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. (továbbiakban:
Szervező) szervezi az S.C. Dante International S.A.-val kötött keretszerződése alapján.
2. Az akcióban minden olyan önkéntes nyugdíjpénztári belépő részt vehet, akinél az alábbi
feltételek együttesen fennállnak:
a) hibátlanul kitöltött és aláírt belépési nyilatkozata 2017. január 9. és 2017. március
31. között érkezik be a Szervezőhöz, amelyet az Aegon Magyarország Önkéntes
Nyugdíjpénztár legkésőbb 2017. április 15-ig záradékkal lát el.
b) önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlájára legkésőbb 2017. június 30-ig befizetésre
kerül három egymást követő naptári hónapra vonatkozóan, legalább az egységes
tagdíj (minimum 3*5000 Ft). A befizetés lehet egyéni tagdíj, munkáltatói
hozzájárulás, illetve adomány.
c) a belépési nyilatkozaton megadásra kerül az az e-mail cím, melyen a tag
közvetlenül elérhető, és amelyre a Szervező által megküldött online vásárlási
utalványt a jogosult megkapja.
d) a belépési nyilatkozaton teljes körű marketing célú adatkezelési hozzájárulást
adott. (Az adatkezelési hozzájárulás feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk is
szerepeljen a Belépési Nyilatkozaton!)




ügyfél aláírás itt is
Belépési Nyilatkozat alján
Tanúk adatai és aláírásuk

e) a tag önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya az Aegon Magyarország
Önkéntes Nyugdíjpénztárnál az értékelés időpontjában is fennáll, és tagsági
jogviszonyára vonatkozóan, önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra1 vonatkozó
igényt nem nyújt be (kivéve haláleseti szolgáltatás a kedvezményezett(ek) vagy az
örökös(ök) részére).
3. Az ajándékakció díja résztvevőnként:
a) 1 db 10.000 Ft értékű EMAG online vásárlási utalványra jogosult az a pénztártag, aki
megfelel a 2. pontban meghatározott feltételeknek.
4. Az akció összevonható a Szervező által meghirdetett „Mi adjuk az első 1 millió Ft-ot
nyugdíjához!” nyereményakciójával.
5. Az akcióban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország cégcsoport tagvállalatainak,
valamint az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár munkavállalói.
6. A feltételek teljesülését a Szervező az akció ideje alatt folyamatosan értékeli. A
végleges kiértékelés időpontja: 2017. augusztus 1.
7. A Szervező az online vásárlási utalványokat elektronikus úton küldi el a jogosultaknak
legkésőbb 2017. augusztus 15-ig, a belépési nyilatkozaton feltüntetett e-mail címre. A
Szervező a kiküldést egy alkalommal kísérli meg, a kiküldés során elveszett, nem
kézbesíthető utalványokat a Szervező nem pótolja (pl.: rossz e-mail cím megadása,
telített postafiók miatt visszaérkezik, levélszemétbe kerül,...).
8. Az online vásárlási utalvány helyett készpénz nem követelhető. Az online vásárlási
utalvány felhasználása esetén az utalvány értékéből készpénz nem követelhető vissza.
9. A vásárlási utalványt a www.emag.hu honlapon lehet beváltani. Az utalványok beváltási
határideje 2017. október 30.
10.Az ajándékakcióban résztvevők magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ajándékakció
szabályzatát.
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Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások a Pénztár Alapszabálya szerint: egyösszegű nyugdíjszolgáltatás,
járadékszolgáltatás, a várakozási idő leteltét követő kilépés, vagy kivét (tőke), más pénztárba történő átlépés.

11.Az ajándékra jogosultak hozzájárulnak, hogy adataikat az Aegon Magyarország
Pénztárszolgáltató Zrt. az akcióval, illetve az utalvány kiállításával kapcsolatban kezelje,
valamint a MNB, és a NAV hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervei számára
átadja.
12.Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, amennyiben Ön az adatkezeléshez nem
járul hozzá, ezt írásban jelezheti a Szervező felé, ilyen esetben nem állítunk ki
utalványt2. A Szervező adatvédelmi szabályzatát a www.aegonnyugdij.hu oldalon találja
a Letölthető dokumentumok között.
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Adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-55855/2012, NAIH-55856/2012

