
 

Közzététel: 2021. június 30. 

"Biztonságban otthon és az interneten! – Védje 

otthonát és okoseszközeit!” 

Az akciót 2021. június 30-án meghosszabbítjuk 2021. szeptember 2-ig. 

 

"Biztonságban otthon és az interneten! – Védje otthonát és 
okoseszközeit!” 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 "Biztonságban otthon és az interneten! 

– Védje otthonát és okoseszközeit!”  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: 01-10-041365) 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 2021. május 4-től 2021. június 30-ig szeptember 2-ig tart, vagy a 

limit erejéig (limit: 300 150 db ESET Internet Security licenc 1 évre). 

3. Az Akció részvételi feltételei  

Az Akcióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező 

természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel 

rendelkezik (továbbiakban: Résztvevő) és az alábbi feltételeteknek teljességgel 

eleget tesz: 

- 2021. május 04. és 2021. június 30. szeptember 2. között (beleértve 

a határnapokat), vagy a limit erejéig (300 150 db ESET Internet Security 

licenc) Aegon OKÉ lakásbiztosítást köt online a www.aegon.hu, 

www.aegondirekt.hu, www.tanacsado.aegon.hu, www.ajanlas.aegon.hu 

weboldalak valamelyikén keresztül, ÉS 

- a lakásbiztosítási szerződésének éves díja meghaladja a 39.999 Ft-ot, ÉS 

- a szerződéskötési folyamatban elfogadja az akció feltételeit, ÉS 

- a biztosítási szerződés az ajánlattétel időpontjától számított 16. napon élő, 

ÉS 

- ÉVES díjjal rendezett. 

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


 

Közzététel: 2021. június 30. 

"Biztonságban otthon és az interneten! – Védje 

otthonát és okoseszközeit!” 

A fenti feltételek teljesülése esetén 1 db ESET Internet Security éves licencet 

adunk ajándékba a limit erejéig (300 150 db ESET Internet Security éves licenc 1 
évre). 

4. A garantált ajándék akció keretében adott ajándék 

A 3. pontban foglalt feltételeknek teljességgel megfelelő résztvevőknek a Szervező 

1 db ESET Internet Security éves licencet adunk ajándékba a limit erejéig 

(300 150 db ESET Internet Security éves licenc 1 évre), mely az alábbi főbb 

paraméterekkel rendelkezik: 

 éves licenc 

 NOD32 technológia 

 Védelem a zsarolóvírusokkal és hackerekkel szemben 

 Platformfüggetlen védelem (Windows, Mac, Android és Linux) 

 Biztonságosabb online banki ügyintézés és vásárlás 

 Az otthoni router és a rá kapcsolódó okoseszközök védelme 

 
A szoftver további funkcióiról itt olvashat. 

Az ajándék aktiválásához szükséges hozzáférési adatokat és útmutatót az 

akciós feltételek teljesülése után e-mailben juttatjuk el a szerződőnek a 

szerződéskötés során megadott e-mail címére. 

Az ajándék készpénzre nem átváltható. A felhasználó által esetlegesen rosszul 

megadott elérhetőségi adatok (e-mail cím) miatt felmerülő problémákért a 

Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, hogy a 

jogosultak hozzájussanak ajándékcsomagjukhoz. Az esetleges programhibákért, a 

termék helytelen használatából fakadó problémákért a Szervezőt felelősség nem 

terheli. 

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

paramétereiben hasonló, akár más márkájú programot, vagy az ajándék 

értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a jogosult számára. 

 

A program magyarországi terméktámogatással rendelkezik. A szoftver 

telepítésével, aktiválásával és egyéb problémákkal kapcsolatban kérjük, vegye fel 

a kapcsolatot: 

 E-mail: eset@brandworld.hu 

 Telefonszám: 0630 913 0271 

 Weboldal: https://www.eset.com/hu/ 
 

Az Akció kizárólag új, Aegon OKÉ lakásbiztosításra vonatkozik, már meglévő Aegon 

lakásbiztosítási szerződés átdolgozásával vagy módosításával nem lehet részt 

https://www.eset.com/fileadmin/ESET/HU/Fajlok/Web/PDF/Brossurak/Home/V14/ESET-Internet-Security-2021-termekismerteto.pdf
mailto:eset@brandworld.hu
https://www.eset.com/hu/
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venni az Akcióban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződést - bármelyik fél - csak 

a biztosítási szabályzatban meghatározott módon szüntetheti meg. 


