
 

„Nyugodt vakáció Dr. Kelen ajándékcsomaggal – 2020 június” 

ajándék akció szabályzata 

Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos 

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

ajanlas.aegon.hu) meghirdetett „Nyugodt vakáció Dr. Kelen ajándékcsomaggal – 

2020 június” elnevezésű ajándék akcióra vonatkozó feltételeket foglalja össze. 

1. Az ajándék akció Szervezője és az Adatkezelője 

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 www.aegon.hu érhető 

el további információ. 

2. Az ajándék akció célja 

A Szervező célja, hogy mind az ajándék akcióban önkéntesen résztvevő személyek 

adataiból a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grt.) összhangban üzletszerzési és kapcsolat 

felvételi listát állítson össze. 

Az akcióban való részvétel során a Szervező a fent meghatározott céllal a 

Résztvevő önkéntesen megadott személyes adatait, elérhetőségeit kívánja 

felhasználni és kezelni.  

Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen szabályzat elfogadásával az adatai kezeléséhez 

adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve azok kezelését megtilthatja. 

A Szervező esetleges adatkezeléssel összefüggő hibája esetén Ön a panaszával 

Szervezőhöz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz 

fordulhat. 

3. Az ajándék akció időtartama 

Az ajándék akció 2020. Június 25-től 2020. szeptember 24-ig, azonos 

ideig tart.  

4. Az 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 2020. június 25. és 2020. 

szeptember 24-ig között a www.aegon.hu, www.aegondirekt.hu, 

www.tanacsado.aegon.hu, www.ajanlas.aegon.hu weboldalak egyikén keresztül 

általános célú utasbiztosítási szerződést köt. Továbbá: 

http://www.aegon.hu/
http://www.aegon.hu/


 

- legalább 11. 000.- Ft (tízezer Ft) biztosítási díjú ún. Platina csomag 

alapbiztosítást köt (az alapbiztosítás díja a válaszható kiegészítők nélkül kell, hogy 

elérje a 11.000 Ft-ot), ÉS 

- a szerződéskötés során elfogadja a "Nyugodt vakáció Dr. Kelen 

ajándékcsomaggal – 2020 június” című akció szabályzatát, ÉS 

- utasbiztosításának díját bankkártyával rendezi. 

Az akció feltételeinek maradéktalanul eleget tevő személyek egy ajándék Dr.Kelen 

napozócsomagot kapnak (készlet erejéig, korlátozott számban) az érvényesen 

létrejött utasbiztosításuk után. 

A fenti feltételek maradéktalan teljesülése mellett, amennyiben a biztosítási 

szerződésben megjelölt úti cél és az utazás módja a felsoroltak valamelyikével 

megegyező:   

 

Úti cél: 

ÉS 

Utazás módja: 

- Horvátország, 

- Olaszország, 

- Szlovénia, 

- Montenegró. 

- Személyautóval, motorkerékpárral 

(2000-as vagy újabb gyártmány) 

úgy a Szerződő az utasbiztosítása mellé egy Autó-motor asszisztencia 

kiegészítő biztosítást is kap extra ajándékként, mellyel a külföldi út során  a 

gépjármű meghibásodása esetén műszaki segítséget lehet igénybe venni a 

biztosítási szabályzatban foglaltak szerint. 

 

5. Az ajándék akció keretében adott ajándékok 

- Dr. Kelen Sunsave F30 Kelen napvédő csomag elfogyott! -  2020.07.20. 

A 4. pontban foglalt feltételeknek megfelelő résztvevőknek a Szervező egy Dr. 

Kelen napvédő csomagot ad ajándékba, mely egy SunSave F30 Családi naptejet 

és egy SunSave Napégés gélt tartalmaz. 

Az ajándékot a Szervező az online utasbiztosítási szerződéskötési folyamatban 

külön erre a célra kialakított cím mezőben megadott szállítási címre a Trans-o-Flex 

Kft. közreműködésével juttatja el. 

Amennyiben a szerződéskötés időpontja és az indulás napja között legalább egy 

hét fennáll, úgy az ajándék kézbesítése 3-5 munkanapon belül megtörténik. 

Ellenkező esetben az ügyfél hazaérkezését követő egy héten belül kerül sor az 

ajándék napozócsomag kézbesítésére. 

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 ajándékcsomagjukhoz. Az esetleges termékhibákért, a termék 

helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi problémákért a Szervezőt 

felelősség nem terheli. 

Az ajándék napvédő csomag termékeit a HighCosm Bt. - Dr.Kelen biztosítja. 

Cím: H-1134 Budapest, Csángó utca 20/D, 

telefon: +36 1 450-1960, 

honlap: www.drkelen.hu 

 

 

http://www.drkelen.hu/

