"Kutatás a magyar nyugdíj-előtakarékossági helyzetről - 2018.
november” promóciós nyereményjáték szabályzata
Jelen nyereményjáték szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
hivatalos honlapján (www.aegon.hu) meghirdetett „Kutatás a magyar
nyugdíj-előtakarékossági helyzetről - 2018. november” elnevezésű
promóciós nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték) vonatkozó
feltételeket tartalmazza.

1. A játék 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 játék időtartama
A játék 2018. november 5-től 2019. január 15-ig tart.

3. A játékba kerülés feltételei
A résztvevő a https://onlinekerdoiv.aegon.hu/?k=nyugdijkerdoiv-2018-nov
weboldalon keresztül kitölti a „Kutatás a magyar nyugdíj-előtakarékossági
helyzetről - 2018. november” elnevezésű kérdőívünket és a kérdőív kitöltését
követően az űrlapon regisztrálja magát a nyereményjátékba, melyhez:
- maradéktalanul kitölti a kérdőív végén 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) és online kérdőívre leadott válaszait marketing
célú üzenetek küldésére felhasználja visszavonó nyilatkozatáig; ÉS
- hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító az általa kezelt személyes adatait és az
online kérdőívre leadott válaszait a vele szerződésben álló biztosítási
ügynökeinek üzletszerzési céllal visszavonó nyilatkozatáig átadja; ÉS
- elfogadja a 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.

Azok a személyek, akik meghívó e-mailből egy egyedi azonosítót tartalmazó
linken keresztül jutottak el a kérdőív oldalára és a korábbi regisztrációjuk során
megadott hozzájárulásuk megegyezik a fent felsorolt hozzájárulásokkal, új
regisztráció nélkül – korábbi regisztrációjukat alapul véve - vehetnek részt a
játékban.
Ők jelen nyereményjáték szabályzatát a meghívó e-mailből megismerhetik, és a
kérdőív kitöltésével elfogadják azt, valamint vállalják, hogy nyertesként történő
kisorsolásuk esetén adataikat (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 vállal felelősséget.
A Szervezőt továbbá nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének
meghibásodása miatti sikertelen regisztráció esetén.

4. Nyereményjáték nyereménye
A Szervező a nyereményjátékban részt vevők között fődíjként egy Samsung UE
50 NU7022KXXH 4K UHD Smart LED televíziót és egy 10 db-os DVD
csomagot sorsol ki.
Televízió paraméterei:




50" (125 cm) képátló
3840 x 2160 (UHD 4K) felbontás
USB, HDMI csatlakozás

DVD csomag tartalma:











Solo: Egy Star Wars-történet (Blu-ray) (Cikkszám:1269883)
Jurassic World: Bukott birodalom (Blu-ray) (Cikkszám:1272281)
Vörös veréb (Blu-ray) (Cikkszám:1267120)
Valami Amerika 3 (Blu-ray) (Cikkszám:1270882)
A partiállat (Blu-ray) (Cikkszám:1268704)
A setét torony (Blu-ray) (Cikkszám:1252205)
Utóhatás (Blu-ray) (Cikkszám:1260681)
Agymanók (DVD) (Cikkszám:1186138)
Saul fia (extra változat, digipak) (DVD) (Cikkszám:1197043)
Kszi, Simon (Blu-ray) (Cikkszám:1272287)

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy beszerzési nehézségek esetén
teljesítményében hasonló, akár más márkájú televíziót (mely az alábbi főbb
paraméterekkel rendelkezik: 50" (125 cm) képátló, 3840 x 2160 (UHD 4K)
felbontás, USB, HDMI csatlakozás), esetleg az ajándék értékének megfelelő
vásárlási utalványt biztosítson a nyertes számára.

Az ajándékba adott készülékek hivatalos
magyarországi garanciával
rendelkeznek, az esetleges minőségi problémák esetén a szervezőt nem terheli
felelősség. Garanciális problémákkal kapcsolatban a termék márkaszervizéhez
fordulhat a garanciajegyen feltüntetett elérhetőségeken.
Az ajándékot az akciós feltételek teljesülése után juttatjuk el a nyertesnek. Az
ajándékokat a Trans-O-Flex futárszolgálat segítségével ingyenesen szállítjuk
házhoz.
A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem
ruházható és pénzre át nem váltható.

5. A nyertes és pótnyertes kiválasztása
A nyereményjáték nyereménye 2019. január 16-án, 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.
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.

7. A nyereményjátékból kizártak köre
(a) Szervező és leányvállalatainak vezető
megbízottjai és azok közeli hozzátartozói;

tisztségviselői,

munkavállalói,

(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.

