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 2021. január 20. és 2021.
április 30. között érkezik be a Szervezőhöz, amelyet az Aegon Önkéntes
Nyugdíjpénztár legkésőbb 2021. május 31-ig záradékkal lát el.
b) belépési nyilatkozatán a tag
 megadja azt az email címét és a telefonszámát, amelyen közvetlenül elérhető,
 igényli
az
ingyenes
E-POSTA
szolgáltatást,
és
az
ONLINE
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT a megfelelő rovat kitöltésével.
c) önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlájára megkezdődik a rendszeres (havi vagy
negyedéves gyakorisággal) befizetés, úgy hogy három egymást követő hónapra
vonatkozóan (legkésőbb 2021. augusztus 31-ig) befizetett összeg eléri a legalább
18.000 Ft-ot. A befizetés lehet egyéni tagdíj, munkáltatói hozzájárulás, illetve
adomány.
d) 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).
3. Az ajándékakció díja résztvevőnként:
a) 1 db 5000 Ft értékű EMAG online vásárlási utalványra jogosult az a pénztártag,
aki megfelel a 2. pontban meghatározott feltételeknek.
4. Az akcióban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország cégcsoport tagvállalatainak,
valamint az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár munkavállalói.
5. A feltételek teljesülését a Szervező az akció ideje alatt folyamatosan értékeli. A végleges
kiértékelés időpontja: 2021. szeptember 30.
6. A Szervező az online vásárlási utalványokat elektronikus úton küldi el a
jogosultaknak legkésőbb 2021. október 15-ig, a tag által megadott 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 miatti visszaérkezés, levélszemétbe kerülés, stb.).
7. Az online vásárlási utalvány helyett készpénz nem követelhető. Az online vásárlási
utalvány felhasználása esetén az utalvány értékéből készpénz nem követelhető vissza.
8. A vásárlási utalványt a www.emag.hu honlapon lehet beváltani. Az utalványok beváltási
határideje 2021. december 31.
9. Az ajándékakcióban résztvevők magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ajándékakció
szabályzatát.
10.A szervező adatvédelmi nyilatkozatát itt találja:
https://www.aegonnyugdij.hu/adatvedelem

Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint, melyet a
feltételek
betartása
érdekében
nem
igényelhet
a
pénztártag:
egyösszegű
nyugdíjszolgáltatás,
járadékszolgáltatás, a várakozási idő leteltét követő kilépés, vagy pénztártagság fenntartással történő teljesvagy részösszeg kivétele, más pénztárba történő átlépés.
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