„Váltson e-postára!” nyereményakció szabályzata
A nyereményakciót az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár szervezi (a továbbiakban:
Szervező vagy Nyugdíjpénztár) pénztártagjainak, hogy ösztönözze az elektronikus levelezésre
(e-posta szolgáltatás) történő váltást. Az ingyenes e-posta szolgáltatás keretében az igénylők a
Szervező Alapszabályában meghatározott küldeményeket postai út helyett elektronikusan, az
Online ügyfélszolgálati fiókjukba kapják. Az e-mail címükre minden küldemény érkezéséről
értesítést kapnak.
1. A nyereményakció időtartama: 2021. március 16. – 2021. június 15.
2. A nyereményakcióban való részvétel feltételei
A nyereményakcióban részt vesz minden olyan Nyugdíjpénztár tag, akinél az alábbi feltételek
együttesen fennállnak:
 2021. március 15-én nem rendelkezett, de 2021.03.16. és 2021.06.15. között e-posta
szolgáltatást igényel, amely a sorsolás időpontjában is érvényes,


2021. június 15. éjfélig beérkezik
(elektronikus vagy postai úton) és

Szervezőhöz

az

e-posta

szolgáltatási

igény



a sorsolás időpontjában élő önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonnyal rendelkezik,
és



a sorsolás időpontjáig tagsági jogviszonyára vonatkozóan, önkéntes nyugdíjpénztári
szolgáltatásra1 vonatkozó igényt nem nyújt be (kivéve haláleseti szolgáltatás a
kedvezményezett(ek) vagy az örökös(ök) részére), valamint



elfogadja a nyereményakció szabályzatát.

Minden, a fenti feltételnek megfelelő pénztártag bekerül a sorsolási adatbázisba.
3. A nyereményakció díja
 A nyereményakcióban 2 nyertest sorsol ki a Szervező.
 A nyereményakció díja nyertesenként:
 150 000 Ft értékű EMAG online vásárlási utalvány (beváltható az EMAG
oldalán ”Telefon, Tablet, Laptop” kategóriára), valamint
 1 éves otthoni, lakossági internet előfizetés díjának átvállalása, a nyertes
bankszámlájára utalva.
4. A sorsolással kapcsolatos információk
 A sorsolásra közjegyző jelenlétében kerül sor a Nyugdíjpénztár székhelyén (1091
Budapest, Üllői út 1.).
 A sorsolás tervezett időpontja: 2021. július 20. 10:00 óra. Amennyiben ebben az
időpontban a sorsolást nem lehet lefolytatni, úgy erről a tényről, illetve az új sorsolási
időpontról a Nyugdíjpénztár a honlapján tájékoztatja a tagokat.
 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 négy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék
nyertesek a húzás időrendi sorrendjében lépnek a megelőzően kisorsolt tag(ok) helyébe,
abban az esetben, ha a nyereményakció szabályzatában felsorolt okok valamelyike miatt
a korábban kisorsolt nyertes(ek) nem jogosult(ak) a nyereményjátékban való
részvételre.


A nyerteseket a Nyugdíjpénztár a sorsolást követő 7 munkanapon belül telefonon, illetve
a megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben a nyertesek nem elérhetőek a megadott
telefonszámon, illetve az e-mail értesítésre sem válaszolnak a küldést követő 1 héten
belül, a tartalék nyertesek a húzás időrendi sorrendjében lépnek a helyébe.

5. A nyereményekkel kapcsolatos információk
EMAG online vásárlási utalvány
 A Szervező az EMAG online vásárlási utalványokat elektronikus úton küldi el a
nyerteseknek legkésőbb 2021. augusztus 13-ig, a nyertes 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.).
 Az online vásárlási utalvány helyett készpénz nem követelhető. Az online vásárlási
utalvány felhasználása esetén az utalvány értékéből készpénz nem követelhető vissza.
 A vásárlási utalványt a www.emag.hu honlapon lehet beváltani a „Telefon, Tablet,
Laptop” kategórián belüli termékek vásárlására. Az utalványok beváltási határideje 2021.
december 31.
 Az utalványokat terhelő adókat a Szervező megfizeti.
1 éves otthoni, lakossági internet előfizetés díjának átvállalása




A nyereményakció díjaként a szerencsés két nyertes otthoni, lakossági internet
előfizetésének 1 éves díját átvállalja a Szervező. Ehhez a nyerteseknek be kell mutatnia
az utolsó, bejelentett lakcímére kiállított internet előfizetési számlát. Ennek alapján
Szervező a számlán szereplő díj 12-szeresét átutalja a nyertesek nevére szóló belföldi
folyószámlára.
A nyerteseknek adóköteles bevétele származik a kifizetett éves internet előfizetési díj
átvállalásának következtében. Szervező vállalja, hogy a 15% személyi jövedelemadóelőleget, valamint a Szervezőt terhelő adókötelezettségeket megfizeti. A nyertesek a
nyeremény forrásául szolgáló összegről és a levont adóelőlegről jövedelemigazolást
kapnak. Ezen jövedelmet és a levont adóelőleget a személyi jövedelemadó bevallásban
szerepeltetniük szükséges.



A nyertesnek az átutalásához szükséges adminisztráció elvégzése miatt meg kell jelennie
a Nyugdíjpénztár székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.).



A Szervező az éves internet előfizetés összegét legkésőbb a nyereményátvételhez
szükséges adminisztrációt követő 15 munkanapon belül utalja át a nyertesek belföldi
bankszámlájára.



A nyeremény helyett készpénz nem követelhető.

6. A nyereményakcióból kizártak
 Az akcióban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország cégcsoport tagvállalatainak,
valamint a Nyugdíjpénztárnak a munkavállalói, valamint a választott tisztségviselői.
7. Adatkezelés
A Szervező adatvédelmi tájékoztatóját megtalálja a www.aegonnyugdij.hu/adatvedelem
oldalon.

_________
1 Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások a Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint: egyösszegű nyugdíjszolgáltatás,
járadékszolgáltatás, a várakozási idő leteltét követő kilépés, vagy tagság fenntartással történő részkifizetés, más
pénztárba történő átlépés.

