
 

„Az én nyugdíjam!” pályázat szabályzata  

A pályázat szervezője az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Szervező). 

A pályázat időtartama: 2021. április 15. – 2021. szeptember 30. 

A pályázat résztvevői: az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár azon tagjai, akik 2021. január 1. 

és 2021. szeptember 30. között nyugdíjszolgáltatást vettek igénybe, és a Pénztár email-ben 

keresi meg őket az „Az én nyugdíjam” pályázatban való részvételi lehetőséggel.  

A pályázatban résztvevők magukra nézve kötelezőnek ismerik el a pályázat szabályzatát.   

   

A pályázat nyertese: a beérkezett pályázatokból a Szervező a három legjobbat díjazza. 

A nyertes pályázatok díja: mindhárom nyertes 100 000 Ft értékű EMAG online vásárlási 

utalványt kap.  

A pályázat részletes feltételei: 

 2021. január 1. és 2021. szeptember 30. között benyújtott alábbi nyugdíjszolgáltatásra 

vonatkozó igény:  

 egyösszegű nyugdíjszolgáltatás,  

 járadékszolgáltatás,  

 tagság fenntartással történő részkifizetési igény. 

 A Szervező e-mail útján küld egy elektronikus kérdőívet, amely a nyugdíjcélú 

megtakarításokról szóló felmérés. Ezt a Résztvevő hiánytalanul kitölti és visszaküldi. 

 Résztvevő elküldi Szervező részére „Az én nyugdíjam” címmel rövid történetét 1-3 fotóval 

illusztrálva, mely megfelel a pályázat formai és tartalmi követelményeinek. 

 Terjedelem: maximum egy A4-es oldal 

 Tartalom: 

 Hogy képzeli el a nyugdíjas éveit? (Aktívan dolgozik nyugdíj mellett, 

utazások, család, hobbi, egyéb…) 

 Miért döntött korábban úgy, hogy megtakarít a nyugdíjas céljaira? 

 Mire használta fel, vagy szeretné felhasználni az önkéntes nyugdíjpénztári 

megtakarítását? 

 Mit üzen azoknak, akik még csak fontolgatják, hogy félretesznek nyugdíjas 

éveikre? Miért tegyék? Mikor érdemes elkezdeni? 

 1-3 db digitális, nagy felbontású (min. 1 MB) fotó melléklete, melyen 

résztvevő szerepel, és összefüggésben van a vágyott nyugdíjas idő 

eltöltésével (a fotó lehet régebbi, kedvenc hobbi- időtöltés közbeni életkép, 

egyéb, amely illeszkedik a pályázatban benyújtott történethez).  

 A kész pályázatot az alábbi elérhetőségek valamelyikére kell elküldeni: 

 azennyugdijam@aegon.hu 

 AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 1399 Budapest, Pf. 717 

 A pályázati anyagon fel kell tüntetni a résztvevő nevét, címét és AEGON önkéntes 

nyugdíjpénztári szerződésszámát (vagy adóazonosító jelét). 

 Résztvevő hozzájárul, hogy a Szervező a felmérésre adott válaszait keresztnévvel és 

lakóhellyel (város), a beküldött rövid történetét és fotóit megjelenítse kommunikációs 

anyagaiban, valamint weboldalán (www.aegonnyugdij.hu).  
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A pályázat elbírálásának időpontja: a beérkező pályázatokat Szervező legkésőbb 2021. 

október 31-ig elbírálja. A nyertes pályázókat 7 munkanapon belül telefonon értesíti. 

Amennyiben a nyertes nem elérhető a megadott telefonszámon, a tartalék nyertesek lépnek a 

helyébe.   

Kizárható a pályázatból az a személy, aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen, etikátlan 

eszközökkel vesz részt a pályázaton. A kizárásról az érintettet értesíteni kell.   

 

A pályázati díjjal kapcsolatos információk 

 A Szervező az EMAG online vásárlási utalványokat elektronikus úton küldi el a 

nyerteseknek legkésőbb 2021. november 30-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. Az utalványok beváltási 

határideje 2022. december 31. 

 A nyerteseknek adóköteles bevétele származik az átadott utalványok után. A Szervező 

vállalja, hogy a 15% személyi jövedelemadó-előleget, 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 pályázatból kizártak 

 A pályázati kiírásban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország cégcsoport 

tagvállalatainak, valamint a Nyugdíjpénztárnak a munkavállalói, valamint a választott 

tisztségviselői.   

 Nem vehetnek részt, akik: 

 haláleseti szolgáltatási igényt nyújtanak be a kedvezményezett(ek) vagy az 

örökös(ök) részére,  

 a várakozási idő leteltét követő kilépést, vagy más pénztárba történő átlépést 

választanak.  

 

 

Adatkezelés 

A Szervező adatvédelmi tájékoztatóját letöltheti a https://www.aegonnyugdij.hu/adatvedelem 

oldalról.   
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