
 

Jelen akció szabályzata 2020. április 9-én meghosszabbításra került 2020. május 

15-ig 

 
"Boldog nyugdíjas évek mellé most garantált ajándék! – 2020. 

február” garantált ajándék akció szabályzata 

Az akció hosszabbításával kapcsolatos információk: 

- az akció végdátumát április 15-ről 2020. május 15-re módosítottuk 

- a szerződés első háromhavi díjának beérkezését 2020. szeptember 30-ai 

határidővel meghosszabbítottuk 

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 „Boldog nyugdíjas évek mellé most 

garantált ajándék! – 2020. február” 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. február 18-tól 2020. április 15-ig május 15-ig tart. 

 

3. Az 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 a biztosítási feltételekben 

foglaltak szerint Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás kötésére jogosult. 

 

Akció TOVÁBBI feltételei: 

- a résztvevő 2020. február 18. és 2020. április 15. május 15. között Aegon 

Relax Plusz Nyugdíjbiztosítást köt, melynek havidíja meghaladja a 17.000 Ft-os 

összeghatárt és a szerződés tartama minimum 11 évre szól, ÉS 

 

- a szerződés a létrejöttéről kiadott írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követő 31. 

napon élő és díjjal rendezett, ÉS 

http://www.aegon.hu/
http://www.aegondirekt.hu/
http://www.tanacsado.aegon.hu/
http://www.ajanlas.aegon.hu/
https://www.aegon.hu/adatbiztonsag


 

 

- a szerződés első három havidíja beérkezik a Biztosítóhoz 2020. június 30-ig 

szeptember 30-ig. 

 

A feltételek maradéktalan teljesülése esetén a Biztosító garantált ajándékot ad 

a jogosultaknak: 

- legalább 17.000 Ft, maximum 19.999 Ft havidíjas (a díj fizethető 

negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal is) új Aegon Relax Plusz 

nyugdíjbiztosítási szerződés esetén egy Lenovo E7 TB-7104F ZA400077BG 

Tabletet. 

- legalább 20.000 Ft, maximum 26.999 Ft havidíjas (a díj fizethető 

negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal is) új Aegon Relax Plusz 

nyugdíjbiztosítási szerződés esetén egy KRUPS XN110110 Nespresso 

Kapszulás kávéfőzőt. 

- legalább 27.000 Ft, maximum 49.999 Ft havidíjas (a díj fizethető 

negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal is) új Aegon Relax Plusz 

nyugdíjbiztosítási szerződés esetén egy LG 24TK410V-PZ 24 televíziót. 

 

- legalább 50.000 Ft havidíjas (a díj fizethető negyedéves, féléves vagy éves 

gyakorisággal is) új Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítási szerződés esetén egy HD 

Samsung UE32N4002AKXXH LED televízió. 

 

Az akció kizárólag új Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosításra vonatkozik, már 

meglévő Aegon életbiztosítási szerződés átdolgozásával vagy módosításával nem 

lehet részt venni az akcióban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződést - bármelyik 

fél - csak a biztosítási szabályzatban meghatározott módon szüntetheti meg. 

Az akcióban nemcsak az online kötött új Relax Plusz Nyugdíjbiztosítások vesznek 

részt, hanem a bármely módon értékesített új Relax Plusz Nyugdíjbiztosítási 

szerződések is. 

4. A garantált ajándékok 

Az akcióban szereplő készülékek az alábbi fő paraméterekkel rendelkeznek: 

Lenovo E7 TB-7104F ZA400077BG Tablet: 

 Android operációs rendszer 

 1 GB RAM 

 16 GB memória 

 kamera 

 wifi 

KRUPS XN110110 Nespresso Kapszulás kávéfőző: 



 

 Funkciók: két programozható gomb automatikus eszpresszó és lungo 

kávékészítés-megszakítással. 

 Teljesítmény: 1200-1310 W 

 Termék mérete: 8,4 x 20,4 x 33 cm 

 Receptek száma: 2 

LG 24TK410V-PZ 24 televízió: 

 23,6" képátló 

 1366x768 felbontás 

 TV tuner, Hangszóró, Távirányító 

 Csatlakozók: HDMI, USB, Hang bemenet 

HD Samsung UE32N4002AKXXH LED televízió: 

 32" képátló 

 1366x768 felbontás 

 TV tuner, Hangszóró, Távirányító 

 Csatlakozók: HDMI, USB, Hang bemenet 

 

Szállítással és garanciával kapcsolatos tudnivalók: 

Az ajándékként adott készülékek hivatalos magyarországi garanciával 

rendelkeznek. Az esetleges minőségi problémákkal kapcsolatban kérjük, vegye fel 

velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: 

- E-mail: online@aegon.hu 

A garantált ajándékok házhozszállítását az akciós feltételek teljesülése után 

futárszolgálattal juttatjuk el a szerződőnek, a szerződéskötés során megadott 

levelezési címre, vagy ennek hiányában állandó lakcímére.  

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. 

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

teljesítményben hasonló, akár más márkájú kávéfőzőt (mely az alábbi főbb 

paraméterekkel rendelkezik: Teljesítmény: 1200-1310 W; Receptek száma: 2), 

mailto:online@aegon.hu


 

táblagépet (mely az alábbi főbb paraméterekkel rendelkezik: 1 GB RAM, 16 GB 

memória, kamera, wifi), LG televíziót (mely az alábbi főbb paraméterekkel 

rendelkezik: minimum 23,6 col képernyőátló, Led TV), vagy Samsung televíziót 

(mely az alábbi főbb paraméterekkel rendelkezik: minimum 32 col képernyőátló, 

Led TV) esetleg az ajándék értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson az 

akcióban részt vevő személy számára. 

A kialakult egészségügyi helyzet miatt az ajándékok kiszállítása a helyzet 

normalizálódásáig szünetel. A későbbiekben minden jogosult részére 

kiszállítjuk az ajándékokat, nyereményeket. 


