
 

Jelen szabályzat 2020.05.29-én meghosszabbításra került 

 

"2020 - Beszélgessünk el egy kávé mellett!” garantált ajándék 
akció szabályzata 

 

 

Jelen akció szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos 

weboldalain (www.aegon.hu, www.aegondirekt.hu, www.tanacsado.aegon.hu, 

www.ajanlas.aegon.hu) meghirdetett „2020 - Beszélgessünk el egy kávé 

mellett!” elnevezésű garantált ajándék akcióra (továbbiakban: Akció) vonatkozó 

feltételeket tartalmazza. 

 

1. Az akció szervezője és az Adatkezelő 

Az ajándék akció 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. Az akció időtartama 

Az akció 2020. január 28-tól 2020. június 30-ig visszavonásig tart. 

3. 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: Résztvevő) és alábbi feltételeteknek 

teljességgel eleget tesz: 

- 2020. január 28-tól visszavonásig a szabályzat 3. pontjában megjelölt 
weboldalak valamelyikén keresztül sikeresen kitölti kapcsolat felvételi űrlapunkat, 
melyhez:  

 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 

-  A sikeres regisztrációt követően veszt részt egy, a biztosítóval szerződésben álló 

biztosítási ügynökkel egy: 

 személyes találkozón VAGY 

 minimum 15 perces telefonos megbeszélésen VAGY 
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 minimum 15 perces online megbeszélésen 

 

A fenti feltételek teljesülése esetén egy termosz bögrét (350ml) adunk 

ajándékba. 

 

Az akcióban részt vevő weboldalak: 

 https://www.aegon.hu/landing/ingyenes-penzugyi-tanacsadas-
szakertonktol.html 

 https://www.aegon.hu/landing/ingyenes-penzugyi-tanacsadas-
szakertonktol-b.html 

 https://www.aegon.hu/nyugdijbiztositas/nyugdijkutatas-infografika-

2018.html 

 https://www.aegon.hu/nyugdijbiztositas/europai-nyugdijkorkep-2019.html 

 

4. A garantált ajándék akció keretében adott ajándék 

A 3. pontban foglalt feltételeknek teljességgel megfelelő résztvevőknek egy 

termosz bögrét (350ml) adunk ajándékba.  

FONTOS VÁLOZÁS: A kialakult egészségügyi helyzet miatt az 

ajándékakcióinkhoz köthető ajándékok átadása átmenetileg szünetel. Az 

akció keretén belül meghirdetett ajándék természetesen továbbra is jár. 

A későbbiekben minden jogosult részére kiszállítjuk az ajándékokat. 

Az ajándék készpénzre nem átváltható. A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, 

hogy a jogosultak hozzájussanak ajándékcsomagjukhoz. Az esetleges 

termékhibákért, a termék helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi 

problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy beszerzési nehézségek esetén, 

teljesítményben hasonló, akár más márkájú termosz bögrét (350ml), vagy az 

ajándék értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a jogosult számára. 

 

Garanciális ügyekkel kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: 

 E-mail: online@aegon.hu  
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