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Az ajándékakciót az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. (továbbiakban: szervező) szervezi a Sodexo Pass
Hungária Kft-vel kötött együttműködési megállapodása alapján.
Az ajándékakció díja résztvevőnként 1 db 5 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalvány.
Az akcióban minden olyan önkéntes nyugdíjpénztári belépő részt vehet, akinél az alábbi feltételek együttesen
fennállnak:
 Hibátlanul kitöltött és aláírt belépési nyilatkozata 2014. április 1. és 2014. június 30. között érkezik be a
szervezőhöz, melyet az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár legkésőbb 2014. augusztus 15-ig záradékkal lát el,
 a záradék dátumának hónapját követő naptári hónap utolsó napjáig a tag számlájára befizetésre kerül
legalább havi 8 000 Ft. A befizetés lehet egyéni tagdíj, munkáltatói hozzájárulás, illetve adomány.
 a tag önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya az AEGON 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).
 valamint nyilvántartásunkban magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik.
A feltételek értékelésének időpontja: 2014. október 15.
A szervező a vásárlási utalványokat postán küldi el a jogosultaknak legkésőbb 2014. október 31-ig egy alkalommal,
könyvelt küldeményként. A postai kiküldés során elveszett utalványokat a szervező nem pótolja.
A vásárlási utalvány helyett készpénz nem követelhető. A vásárlási utalvány felhasználása esetén az utalvány
értékéből készpénz nem követelhető vissza.
A vásárlási utalványt a www.ajandekutalvany.hu honlapon közzétett üzletekben lehet beváltani. Az utalványok
beváltási határideje 2014. december 31.
A játékban résztvevők magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ajándékakció szabályzatát.
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, illetve az ajándékutalvány kiállításában és kézbesítésében közreműködő partnere (Sodexo Pass Hungary Kft.)
számára átadja.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, amennyiben Ön az adatkezeléshez nem járul hozzá, ezt írásban
jelezheti a szervező felé, ilyen esetben nem állítunk ki utalványt2.

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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Adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-55855/2012., NAIH-55856/2012

