
1. Marketing: reklámcélú üzenetek, hírlevelek, termékajánlatok, marketingkutatás. 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt jelen szabályzatot 

 2019. január 8-ig meghosszabbítja: 

 „Biztos jövő ajándék Apple iPhone SE okostelefonnal – 2018 

ősz” 

ajándék akció és nyereményjáték szabályzata 

 

Az ajándék akció és nyereményjáték szabályzata az alábbiakban módosult: 

- az akció 2019. január 8-ig meghosszabbításra kerül; 

- az ajándék akció feltételeiben meghatározott díjösszegeknek legkésőbb 2019. 

május 31-ig kell beérkezniük a Biztosítóhoz; 

- a nyereményjáték sorsolása 2019. január 9-én, 11 órakor lesz. 

Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos 

weboldalain (www.aegon.hu, www.tanacsado.aegon.hu, ajanlas.aegon.hu) 

meghirdetett „Biztos jövő ajándék Apple iPhone SE okostelefonnal – 2018 ősz” 

elnevezésű ajándék akcióra és az ezzel összefüggő nyereményjátékra vonatkozó 

külön-külön feltételeket foglalja össze. 

A jelen szabályzat egy akcióról és egy nyereményjátékról tartalmaz 

rendelkezéseket. Ezek egymástól függetlenek, a részvételi feltételeik 

egymástól eltérnek. Kérjük, hogy a 4. és 6. pontot ennek 

figyelembevételével, figyelmesen olvassa el! 

1. A garantált ajándék akció és nyereményjáték Szervezője és az 

Adatkezelő 

Az ajándék akció és nyereményjáték szervezője az Aegon Magyarország 

Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 

10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési 

azonosítóink: 55534/2012 – 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) 

továbbiakban Szervező, Adatkezelő. Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról 

a társaság honlapján https://www.aegon.hu/adatbiztonsag érhető el további 

információ. 

2. A garantált ajándék akció és nyereményjáték célja 

A Szervező mind az ajándék akcióban, mind pedig a nyereményjátékban 

önkéntesen résztvevő személyek adatait marketing1 célú üzenetek küldéséhez 

kívánja gyűjteni és marketing célú adatbázis összeállításához felhasználni. 

Az érintett hozzájárulása esetén a megadott adatokat jelen szabályzatban és az 

akcióhoz és nyereményjátékhoz tartozó adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt 

adatkezelési célokra kívánjuk felhasználni. 

http://www.aegon.hu/
https://www.aegon.hu/adatbiztonsag


 

A marketing célú adatbázis összeállításához a következő adatokat kívánjuk 

felhasználni: 

- vezetéknév és keresztnév 

- születési dátum 

- lakcímének irányítószáma 

- e-mail cím 

- mobiltelefon szám 

 
Az adatok megadása, illetve azok kezeléséhez való hozzájárulása önkéntes, 

amelyet bármikor, korlátozás nélkül visszavonhat. 

3. A garantált ajándék akció és a nyereményjáték időtartama 

Az ajándék akció és a nyereményjáték 2018. szeptember 12-től 2018. 

november 5-ig 2019. január 8-ig, azonos ideig tart. 

Azon személyek, akik részt vesznek garantált ajándék akciónkban, szándékuk 

szerint részt vehetnek nyereményjátékunkban is. 

4. A garantált ajándék akció részvételi feltételei  

Az ajándék akcióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel 

rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos, Résztvevő), és 2018. 

szeptember 12. és 2018. november 5-e 2019. január 8-a között Aegon 

Jövőtervező Életbiztosítást köt online a www.aegondirekt.hu vagy 

www.aegon.hu oldalon, melynek: 

 

- díja eléri vagy meghaladja a havi 20.000 Ft-os (éves állománydíj 240.000,-Ft 

összeghatárt, 

ÉS 

- tartalmaz kiegészítő biztosításokat minimum 4500 Ft/hó összértékben, 

ÉS 

- minimum 15 éves tartamra szól. 

 

A garantált ajándék megszerzésének TOVÁBBI feltétele, hogy: 

 

- amennyiben a biztosítás éves állománydíja nem éri el a 420.000 Ft-os 

összeghatárt, úgy a szerződő a biztosítás ELSŐ ÉVES DÍJÁT, tehát annak teljes 

összegét legkésőbb 2019. MÁRCIUS 31-ig MÁJUS 31-ig kell, hogy rendezze a 

Biztosító felé, valamint a szerződés a kockázatviselés kezdetét követő 31. napon 

élő és díjjal rendezett kell, hogy legyen. 

VAGY 



 

- amennyiben az éves állománydíj eléri vagy meghaladja a 420.000 Ft-ot, úgy a 

szerződő a biztosítás ELSŐ FÉLÉVES DÍJÁT, tehát a biztosítás éves 

állománydíjának a FELÉT legkésőbb 2019. MÁRCIUS 31-ig MÁJUS 31-ig kell, 

hogy rendezze a Biztosító felé, valamint a szerződés a kockázatviselés kezdetét 

követő 31. napon élő és díjjal rendezett kell, hogy legyen. 

 VAGY 

- amennyiben az éves állománydíj eléri vagy meghaladja a 600.000 Ft-ot, úgy a 

szerződő a biztosítás ELSŐ NEGYEDÉVES DÍJÁT, tehát a biztosítás éves 

állománydíjának a NEGYEDÉT legkésőbb 2019. MÁRCIUS 31-ig MÁJUS 31-ig 

kell, hogy rendezze a Biztosító felé, valamint a szerződés a kockázatviselés 

kezdetét követő 31. napon élő és díjjal rendezett kell, hogy legyen. 

 

Az akció feltételeinek maradéktalanul eleget tevő személyek egy ajándék Apple 

iPhone SE 32 GB okostelefont kapnak az érvényesen létrejött életbiztosításuk 

után. 

Az akcióban részt vesznek azon szerződők is, akik új Aegon Jövőtervező 

életbiztosítási szerződést kötnek tanácsadó segítségével, és a kötési szándékukat 

az aegondirekt.hu vagy aegon.hu oldalon történő kalkulációval vagy 

igényfelmérő kitöltésével jelezték. Például online nem köthető 21.666 Ft feletti 

havidíjú szerződések esetén indokolt tanácsadóval történő személyes találkozás, 

de előfordulhatnak további olyan ügyféligények, melyek személyes tanácsadást 

igényelnek pl. egyedi kiegészítő biztosítások kiválasztása, eltérő szerződő és 

biztosított stb. A megjelölt esetekre vonatkozóan a garantált akció feltételei nem 

térnek el a 4. pontban foglalt feltételektől. 

5. A garantált ajándék akció keretében adott ajándékok 

A 4. pontban foglalt feltételeknek teljességgel megfelelő résztvevőknek a 

Szervező egy Apple iPhone SE 32 GB okostelefont ad ajándékba, mely az 

alábbi paraméterekkel rendelkezik: 

- Processzor sebesség: 1,84 GHz Dual-Core 

- Kamera: 12 megapixeles 

- Operációs rendszer: iOS 10 

- Memória: 2 GB RAM, 32 GB ROM 

- Szín: ezüst 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési 

nehézségek esetén paramétereiben hasonló, akár más márkájú okostelefont 

(Kamera: 12 megapixeles, Memória: 2 GB RAM, 32 GB ROM) esetleg az ajándék 

értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a garantált ajándékra 

jogosultak számára. 

 

5.1. Szállítással és garanciával kapcsolatos tudnivalók: 

Az ajándékként adott készülékek hivatalos magyarországi garanciával 

rendelkeznek, mely a készülékek felhasználó általi aktiválástól számított 12 



 

hónapig érvényes. Az esetleges minőségi problémákkal a MediaMarkthoz 

fordulhat, az alábbi linken: 

https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ugyfelszolgalat.html 

A garantált ajándékok házhozszállítását az MS E-Commerce Kft. (MediaMarkt) 

végzi. Szállítási illetve átvételi lehetőségekről az alábbi linken kérhet részletes 

tájékoztatást: 

https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ugyfelszolgalat.html 

Amennyiben gondja, észrevétele van a házhozszállítással, termékkel 

kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a MediaMarkt-tal az alábbi oldalon 

keresztül: 

https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ugyfelszolgalat.html 

Az ajándék készpénzre nem átváltható. A felhasználó által esetlegesen rosszul 

megadott szállítási adatok miatt felmerülő szállítási problémákért a Szervezőt 

felelősség nem terheli. A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, hogy a 

jogosultak hozzájussanak ajándékukhoz. Az esetleges termékhibákért, a termék 

helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi problémákért a Szervezőt 

felelősség nem terheli. 

6. A sorsolásos nyereményjáték részvételi feltételei 
A nyereményjátékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel 

rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos, Résztvevő), és 2018. 

szeptember 12. és 2018. november 5-e 2019. január 8-a között a 

 

www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/aegon-jovotervezo-

eletbiztositas-akcio-2018.html 

 

weboldalon keresztül Aegon Jövőtervező életbiztosításra vonatkozó kalkulációt 

indít, melyhez: 

- maradéktalanul kitölti az oldal tetején található regisztrációs űrlapot; ÉS 

- elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót; ÉS 

- a biztosító Adatvédelmi tájékoztatása alapján önként hozzájárul ahhoz, hogy a 
biztosító személyes adatait (teljes név, lakcím irányítószáma, születés dátuma, 

e-mail cím és mobiltelefon szám) marketing célú üzenetek küldésére felhasználja 
visszavonó nyilatkozatáig; ÉS 

- hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító az általa kezelt személyes adatait a vele 

szerződésben álló biztosítási ügynökeinek üzletszerzési céllal visszavonó 
nyilatkozatáig átadja; ÉS 

https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ugyfelszolgalat.html
https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ugyfelszolgalat.html
https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ugyfelszolgalat.html
http://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/aegon-jovotervezo-eletbiztositas-akcio-2018.html
http://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/aegon-jovotervezo-eletbiztositas-akcio-2018.html


 

- elfogadja az akció és nyereményjáték szabályzatát és ezzel vállalja, hogy 

nyertesként történő kisorsolása esetén adatait (név, irányítószám, településnév) 

a Szervező közzétegye a https://www.aegon.hu/nyeremenyjatekok-akciok 

weboldalon. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a jogosulatlan felhasználással, illetve kiskorú 

általi regisztrációval összefüggő esetleges jogsértésekért nem vállalunk 

felelősséget. A Szervezőt továbbá nem terheli felelősség a felhasználó 

számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció esetén. 

7. A sorsolásos nyereményjáték nyereménye 

A Szervező a nyereményjátékban részt vevők között fődíjként egy Apple iPad 

Air 2 táblagépet sorsol ki, mely az alábbi paraméterekkel rendelkezik: 

- Processzor sebesség: 1,5 GHz 

- Kamera: 8 megapixeles 

- Operációs rendszer: iOS 10 

- Memória: 2 GB RAM, 16 GB ROM 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési 

nehézségek esetén paramétereiben hasonló, akár más márkájú táblagépet 

(Kamera: 8 megapixeles, Memória: 2 GB RAM, 16 GB ROM) esetleg a fődíj 

értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a nyertes számára. 

 

Az ajándékként kisorsolt nyeremény hivatalos magyarországi garanciával 

rendelkezik, mely a készülék felhasználó általi aktiválástól számított 1 évig 

érvényes. Az esetleges minőségi problémák esetén bármely magyarországi 

hivatalos Apple szervizt felkereshet, a Szervezőt e tekintetben nem terheli 

felelősség. 

A nyereményt a Szervező a sorsolást követően a nyertes beazonosítása és a 

jelen szabályzatban foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén, 5 

munkanapon belül juttatja el a nyertesnek. A nyereményt a Trans-O-Flex 

futárszolgálat segítségével ingyenesen szállítjuk házhoz. 

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremények másra át 

nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

8. A nyertesek és pótnyertesek kiválasztása 

A nyereményjáték nyereménye 2018. november 7-én 2019. január 9-én, 11 

órakor az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és 

Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével kerül kisorsolásra. A nyeremény 

sorsolásának helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.  

A sorsolás olyan számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, 

amely biztosítja a nyertes kisorsolásának a véletlenszerűségét. 

https://www.aegon.hu/nyeremenyjatekok-akciok


 

A nyereményjáték nyertesét a Szervező a nyertes azonosítása és hozzájárulása 

után teszi közzé a https://www.aegon.hu/nyeremenyjatekok-akciok weboldalon. 

A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és 

telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, 

ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a 

nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail 

hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. 

 

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (3 próbálkozás) 

nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultság elvész, a 

nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a 

Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem 

élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő 

kiküldésétől számítva 3 munkanapot vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a 

kapcsolatfelvétel sem telefonon, sem e-mailen, a nyertes jogosultsága elvész. 

 

A sorsolások alkalmával, a nyertessel egy időben egy pótnyertes kisorsolására is 

sor kerül. Amennyiben a nyertes ajándékra való jogosultsága elvész a kisorsolt 

pótnyertes lép a helyére. 

 

9. A nyereményjátékból kizártak köre 

(a) Szervező és leányvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai és azok közeli hozzátartozói; 

(b) Szervező értékesítési partnerei, e cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai és azok közeli hozzátartozói, 

(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 

közeli hozzátartozói. 

https://www.aegon.hu/nyeremenyjatekok-akciok

