
 

„Aegon Fesztiválozók biztosítása” ajándék akció szabályzata 

Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

https://www.aegon.hu/balesetbiztositas/fesztivalozok-biztositasa-akcio-

2017.html oldalán meghirdetett „Aegon Fesztiválozók biztosítása” elnevezésű 

ajándék akcióra vonatkozó feltételeket foglalja össze. 

 

1. Az ajándék 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 www.aegon.hu 

érhető el további információ. 

2. Az ajándék akció célja 

A Szervező célja, hogy 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 2017. július 20-tól 2017. szeptember 20-ig tart.  

4. Az ajándék akció keretében adott ajándék 

Az 5. pontban foglalt feltételeknek megfelelő résztvevőknek a Szervező egy 

Canyon Powerbank 7800 mAh külső akkumulátort ad ajándékba, mely az 

alábbi főbb paraméterekkel rendelkezik: 

- LED-es jelzések, 

- alkalmas mobileszközök töltésére, 

- 2 db USB port, kapacitás: 7800 mAh, 

- kimeneti áramerősség: 1 A.
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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. 

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. 

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

teljesítményben hasonló, akár más márkájú 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 a Canyon Powerbank 7800 mAh külső 

akkumulátor esetében az alábbi honlapon tájékozódhat: 

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. 

5. 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 alábbi feltételeteknek 

teljességgel eleget tesz: 

- 2017. július 20-tól 2017. szeptember 20-ig a 

https://www.aegon.hu/balesetbiztositas/fesztivalozok-biztositasa-akcio-

2017.html weboldalon keresztül ún. Fesztiválozók biztosítása 

balesetbiztosítási csomagot vásárol, 

 

-  valamint a biztosítási szerződés a létrejöttéről kiadott írásbeli tájékoztatás 

kézhezvételét követő 16. napon élő és éves díjjal rendezett. 

 

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén, a szerződő garantáltan megkapja 

az 1 darab ajándékot. 
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6. Fogalmak: 

Üzletszerzési lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 4. pontja 

szerint kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) 

bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és 

kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési 

helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint 

családi állapotát tartalmazó lista. 

 

Kapcsolatfelvételi lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló 

név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 9. 

pontja szerint kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények 

fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való 

kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus 

levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és 

idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi 

állapotát tartalmazó lista. 

 


