Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt az alábbi szabályzatot
2019. január 31-ig meghosszabbítja:

„Készüljön fel nyugdíjas éveire garantált ajándékkal!”
akció részletes feltételei
Az akció feltételei az alábbiakban módosultak:
- az akció 2019. január 31-ig meghosszabbításra került
- a szerződés első három havidíja beérkezik 2019. június 30-ig a Biztosítóhoz
2018. szeptember 12-től 2019. január 8-ig 31-ig az aegondirekt.hu vagy
aegon.hu weboldalon Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás szerződést kötők
számára az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosítási
akciót hirdet " Készüljön fel nyugdíjas éveire garantált ajándékkal!"
címmel.
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feltételekben foglaltak szerint Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás kötésére
jogosult és minimum 11 éves tartammal köt szerződést.
Az akció keretén belül minden szerződő, aki legalább 15.000 Ft, maximum
19.999 Ft havidíjas (a díj fizethető negyedéves, féléves vagy éves
gyakorisággal is) új Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítási szerződést köt
minimum 11 éves tartammal online az aegondirekt.hu vagy aegon.hu
oldalon, és a szerződés első három havidíja beérkezik 2019. május 31-ig
június 30-ig a Biztosítóhoz, továbbá a szerződés létrejöttéről kiadott írásbeli
tájékoztatás kézhezvételét követő 31. napon élő és díjjal rendezett, az
garantáltan egy LENOVO TAB 7 Essential 7" tablet ajándékban részesül.
Az akció keretén belül minden szerződő, aki legalább 20.000 Ft havidíjas (a
díj fizethető negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal is) új Aegon Relax

Plusz nyugdíjbiztosítási szerződést köt minimum 11 éves tartammal online az
aegondirekt.hu vagy aegon.hu oldalon, és a szerződés első három havidíja
beérkezik (mely legalább 60.000 Ft) 2019. május 31-ig június 30-ig a
Biztosítóhoz, továbbá a szerződés létrejöttéről kiadott írásbeli tájékoztatás
kézhezvételét követő 31. napon élő és díjjal rendezett, az garantáltan egy LG
24MT49DF-PZ 24 televízió ajándékban részesül.
Az akcióban részt vesznek azon szerződők is, akik új Aegon Relax Plusz
nyugdíjbiztosítási szerződést kötnek minimum 11 éves tartammal tanácsadó
segítségével, és a kötési szándékukat az aegondirekt.hu vagy aegon.hu
oldalon történő kalkulációval vagy igényfelmérő kitöltésével jelezték, mint
például online nem köthető 21.666 Ft feletti havidíjú (a díj fizethető
negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal is) szerződés.
Szállítással és garanciával kapcsolatos tudnivalók:
Az ajándékként adott készülékek hivatalos magyarországi
rendelkeznek.
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kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a MS E-COMMERCE KFT-vel a
fenti elérhetőségen.
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,
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problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli.
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy beszerzési nehézségek esetén,
teljesítményben hasonló, akár más márkájú táblagépet (mely az alábbi főbb
paraméterekkel rendelkezik: Android operációs rendszer, 1 GB RAM, 16 GB
memória, kamera, wifi) vagy televíziót (mely az alábbi főbb paraméterekkel
rendelkezik: minimum 23,6 col képernyőátló, Led TV) esetleg az ajándék
értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson az akcióban részt vevő
személy számára.
Az akció kizárólag új Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosításra vonatkozik, már
meglévő
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módosításával nem lehet részt venni az akcióban. Felhívjuk a figyelmet, hogy
a szerződést - bármelyik fél - csak a biztosítási szabályzatban meghatározott
módon szüntetheti meg.

