
 

"Önhöz melyik ajándék illik a legjobban?" akció részletes 

feltételei: 

 

2017. március 17-től 2017. november 30-ig az aegondirekt.hu vagy 
aegon.hu, vagy a tanacsado.aegon.hu vagy ajanlas.aegon.hu weboldalon Aegon 

Help (AD03) Balesetbiztosítás díjszámítást végző felhasználók számára az Aegon 
Magyarország Általános Biztosító Zrt. Balesetbiztosítási akciót hirdet „Önhöz 

melyik ajándék illik a legjobban? " címmel. Az ajándék egy Elements Terra EL 
okosóra, vagy egy Canyon Powerbank 7800 mAh külső akkumulátor. 
 

Az akcióban részt vehet bármilyen magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 
legalább 18 éves magyar állampolgár, aki a biztosítási feltételekben foglaltak 

szerint Aegon Help (AD03) Balesetbiztosítás kötésére jogosult. 
 
Az akció keretén belül minden szerződő, aki olyan új Aegon Help (AD03) 

balesetbiztosítási szerződést köt online az aegondirekt.hu vagy 
aegon.hu, vagy tanacsado.aegon.hu vagy ajanlas.aegon.hu oldalakon, 

melynek: 
 

- éves díja legalább 20.000 Ft, 

- a választott fizetési mód rendszeres bankkártyás díjfizetés, 
- a szerződésre az első három havi díjat bankkártyával fizeti be, 

- a szerződés létrejöttéről kiadott írásbeli tájékoztatás 
kézhezvételét követő 16. napon élő és 3 havi díjjal rendezett. 
 

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén, a szerződő garantáltan 
megkapja az általa kiválasztott 1 darab ajándékot. 

 
Az ajándékot az akciós feltételek teljesülése után juttatjuk el a szerződőnek a 
kötvényen szereplő levelezési címre. 

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

teljesítményben azonos, más márkájú ajándékot, esetleg az ajándék értékének 
megfelelő vásárlási utalványt biztosítson az akcióban résztvevő személy 
számára. 

 
 Az Elements Terra EL okosóra főbb paraméterei: LCD érintőképernyő 

TFT, 1,44”, Bluetooth 3.0, Micro USB. Főbb funkciók: hívások, SMS, 
kihangosító, értesítések Androidos okostelefonjáról (iOS operációs 
rendszerrel csak a hívások és a naptár szinkronizálható), óra, ébresztőóra, 

kontaktok, naptár, audió lejátszó, lépésszámláló, alvásmonitor, barométer, 
magasságmérő, stopper, kamera irányítás. 

 A Canyon Powerbank 7800 mAh külső akkumulátor főbb paraméterei: 
LED-es jelzések, alkalmas mobileszközök töltésére, 2 db USB port, 

kapacitás: 7800 mAh, kimeneti áramerősség: 1 A. 
 
Az ajándékot az akciós feltételek teljesülése után juttatjuk el a szerződőnek a 

szerződéskötés során megadott levelezési címére, vagy ennek hiányában állandó 
lakcímére. Az ajándékokat a Trans-O-Flex futárszolgálat segítségével ingyenesen 

szállítjuk házhoz. 



 

 

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy beszerzési nehézségek esetén, 
teljesítményben hasonló, akár más márkájú okosórát (mely az alábbi főbb 

paraméterekkel rendelkezik: LCD érintőképernyő TFT, 1,44”, Bluetooth 3.0, 
Micro USB) vagy külső akkumulátort (mely az alábbi főbb paraméterekkel 
rendelkezik: LED-es jelzések, alkalmas mobileszközök töltésére, 2 db USB port), 

esetleg az ajándék értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson az 
akcióban részt vevő személy számára. 

 
Az ajándékba adott eszközök hivatalos magyarországi garanciával rendelkeznek, 
az esetleges minőségi, garanciális problémák esetén a szervezőt nem terheli 

felelősség. 
Garanciális problémákkal kapcsolatban az Elements Terra El okosóra esetén 

kapcsolatfelvétel: ügyfélszolgálat: 06 1/510 0991, email: 
ugyfelszolgalat@marketinnova.com; 
a Canyon Powerbank 7800 mAh külső akkumulátor esetén honlap: 

http://hungary.canyon.eu  
 

Az akció kizárólag új Aegon Help Balesetbiztosításra vonatkozik, már meglévő 
Aegon balesetbiztosítási 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. 
 

https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/balesetbiztositas/AD03-SZ-160727-A4.pdf

