
 

„Startolj újra!” akció szabályzata 

 

 
Az akció szervezője az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: 
Szervező vagy Nyugdíjpénztár). 

 
Az akció időtartama: 2022. április 25. – 2022. szeptember 30. 

 

Az akció résztvevői: minden olyan 2021. január 1. és 2022. március 31. között tagdíjat nem 
fizető AEGON önkéntes nyugdíjpénztári tag, akinél a jelen akció szabályzatban meghatározott 
feltételek együttesen fennállnak. Az akcióban való részvétellel a résztvevők magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el az akció szabályzatát.  Amennyiben a jelen akció időtartama alatt a 
meghatározott feltételeket teljesítő személy nem kíván részt venni az akcióban, úgy azt a 
Szervezőhöz intézett lemondó nyilatkozatában jogosult jelezni.   

 
Az akció nyereményei:  
A) az első 50, az akció feltételeit időrendben elsőként teljesítő pénztártag 20.000 Ft értékű 

EMAG online vásárlási utalványra jogosult. 
B) minden további, az akció feltételeit hiánytalanul teljesítő Pénztártag között kisorsolunk 10 

főt, akiknek 50.000 Ft-ot átutalunk adományként AEGON önkéntes nyugdíjpénztári 
számlájára, feltéve, hogy nem tett lemondó nyilatkozatot. 
 

Az akció részletes feltételei: 

 a pénztártag önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlájára megkezdődik a rendszeres (havi 
vagy negyedéves gyakorisággal) befizetés és az akció tartama alatt (rendszeresen, vagy 

egyösszegben) befizetett egyéni tagdíjak összege eléri a legalább 50.000 Ft-ot. A 
befizetés csak egyéni tagdíj lehet. 

 a tag az Online Ügyfélszolgálaton, vagy írásban benyújtott nyilatkozatában  

 megadja azt az email címét és a telefonszámát, amelyen közvetlenül elérhető,  
 igényli az ingyenes E-POSTA szolgáltatást, és az ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT 

(amennyiben korábban nem regisztrált). 

 a tag önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya a Nyugdíjpénztárnál a végleges 
kiértékelés 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).  
 
 

Az akció kiértékelése, sorsolás:  
 A feltételek teljesülését a Szervező az akció ideje alatt folyamatosan értékeli. A végleges 

kiértékelés időpontja: 2022. október 31. 

 Az első 50, az akció feltételeit teljesítő tag a feltételek teljesítésének megfelelő befizetések 
időpontja alapján kerül meghatározásra. 

 Az akció feltételeit teljesítő további érintett tagok (lásd B pont) bekerülnek a sorsolási 

adatbázisba. A sorsolásra közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén (1091 Budapest, Üllői 
út 1.) kerül sor. A sorsolás tervezett időpontja: 2022. november 8-a, 14:00 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. 
 Érvénytelen sorsolás esetére három tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek 

a húzás időrendi sorrendjében lépnek a megelőzően kisorsolt tag(ok) helyébe, abban az 

esetben, ha az akció szabályzatában felsorolt okok valamelyike miatt a korábban kisorsolt 
nyertes nem jogosult az akcióban való részvételre. 

 A nyerteseket a Szervező a sorsolást követő 7 munkanapon belül telefonon értesíti. 

Amennyiben a nyertes nem elérhető a megadott telefonszámon, a tartalék nyertesek a húzás 
időrendi sorrendjében lépnek a helyébe. 

 

 

                                                 
1 Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások, melyeket az ajándékakciós feltételek teljesülése érdekében nem 
igényelhet a pénztártag: egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, járadékszolgáltatás, a várakozási idő leteltét követő 

kilépés, vagy pénztártagság fenntartással történő teljes-vagy részösszeg kivétele, más pénztárba történő átlépés. 
 

https://www.online.aegon.hu/AEgonPwebNew/faces/pages/free/login.xhtml


Az akció nyereményeivel kapcsolatos egyéb információk 

 A Szervező az online vásárlási utalványokat elektronikus úton küldi el a jogosultaknak 
legkésőbb november 15-ig, a tag által megadott e-mail címre. A Szervező a kiküldést egy 
alkalommal kíséreli 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 utalványokat terhelő adókat a Szervező megfizeti. 

 A Szervező a kisorsolt 10 fő nyertes díját (50.000 Ft/fő) legkésőbb 2022. december 
15-ig írja jóvá a jogosultak AEGON önkéntes nyugdíjpénztári számláján. A nyeremény 
összegéből az Alapszabály III./2. pontjában foglaltak szerint 3%-os működési költség kerül 

levonására. A nyertes bevétele az adomány forrásául szolgáló összeg, melyből a 15% 
személyi jövedelemadó-előleget a Szervező levonja és a Szervezőt terhelő 
adókötelezettségekkel együtt megfizeti. A nyertes az adomány forrásául szolgáló összegről és 

a levont adóelőlegről jövedelemigazolást kap. Ezen jövedelmét és a levont adóelőleget a 
személyi jövedelemadó bevallásában szerepeltetnie szükséges. 

 A nyeremények helyett készpénz nem kérhető. 

 
Az akcióban nem vehetnek részt az AEGON Magyarország cégcsoport tagvállalatai, valamint 
a Nyugdíjpénztár munkavállalói és vezető tisztségviselői.  

Kizárható a sorsolásból az a személy, aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen, etikátlan 
eszközökkel vesz részt az akcióban. A kizárásról az érintettet értesíteni kell. 
 

Adatkezelés 
A Szervező adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: 
www.aegonnyugdij.hu/adatvedelem 

https://www.aegonnyugdij.hu/adatvedelem

