Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
„2019. évi negyedéves nyereményjátékok”
Szabályzat
A fogyasztói promóció és nyereményjátékok szervezője az Aranykor Országos Önkéntes
Nyugdíjpénztár (1051 Budapest, József nádor tér 5-6., a továbbiakban: Szervező). A Szervező
megbízottjaként a sorsolások lebonyolítója a Bettery Kft., továbbiakban „Vállalkozó”. A
nyereményjátékok feltételei az alábbiak:
1. Nyereményjátékok időtartama:

-

2019. I. negyedéves nyereményjáték: 2019.01.01. – 2019.03.31.
2019. II. negyedéves nyereményjáték: 2019.04.01. – 2019.06.30.
2019. III. negyedéves nyereményjáték: 2019.07.01. – 2019.09.30.

2. Résztvevők
Az Akcióban részt vehet bármely természetes személy, aki teljesíti az akció feltételeit.
3. Részvételi feltételek
A nyereményakcióban minden olyan személy részt vehet, aki a tárgynegyedév utolsó napjával
bezárólag az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár AKTÍV tagja és a tárgynegyedév első
és utolsó napja között azonosításra alkalmas módon - a szükséges azonosító adatokkal (pénztári
azonosító/adóazonosító és név) ellátva, - legalább 22.350 Ft tagdíjbefizetést teljesít, amely
legkésőbb a tárgynegyedév utolsó napján a Pénztárhoz beérkezik. A negyedéves sorsolások
mindegyikén részt vesz az a személy, aki 2019.01.01. és 2019.03.31. között legalább 89.400 Ft
tagdíjbefizetést teljesít.
A sorsoláson kétszeres nyerési eséllyel indul, akinek a tárgynegyedév végéig bármikor érvényes
(hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, tanúkkal, eredeti aláírásokkal ellátott) e-küldemény igénylésre
vonatkozó nyilatkozata érkezett Pénztárunkhoz, és ezt a nyilatkozatot nem vonta vissza.
4. A nyereményakciók díjai:
A tárgynegyedévben az akció feltételeit teljesítő pénztártagok között 3 db 2 személyes, két
éjszakás wellness pihenés kerül kisorsolásra fél panziós ellátással, magyarországi négy
csillagos hotelben, legalább 60.000 Ft értékben.
5. Sorsolás
A sorsolásokra közjegyző jelenlétében és felügyelete mellett kerül sor. Az elektronikus sorsolás
keretei között kisorsolásra kerülnek a 4. pontban felsorolt nyeremények. A sorsolás során minden
nyereményre 1-1 pótnyertes kerül kisorsolásra.
A sorsolás időpontjai és helyszíne: 2019. május 15., 2019. augusztus 15., 2019. november 15., 1122
Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/B

6. Kizárás
A Vállalkozó a sorsoláson résztvevők egyedi, a Szervező által megadott azonosító sorszámot
tartalmazó listáját közvetlenül a Szervezetőtől kapja, aki az adatok továbbítását megelőzően
azonnal kizárja azon nem aktív státusszal nyilvántartott személyeket – kilépők, átlépők,
előkészítettek, stb. - akik jelen szabályzat tartalmi feltételeinek bármely okból nem felelnek meg,
így ők a nyereményjátékban nem vesznek részt.
7. Adatkezelés - Adatvédelem

A Szervező pénztártitoknak minősülő adatot a Vállalkozó számára nem ad át. Minden személy
egy azonosító kódszámmal kerül azonosításra, így a személyes adatok védelméről szóló
törvénynek a Szervező eleget tesz.
8. Adófizetés és egyéb költségek
A Nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség, mert azokat a Szervező állja, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben
esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. a nyereményátvétel helyszínére történő
utazás, stb.) a Nyerteseket terhelik.
9. Nyeremények átvétele
A nyeremények kizárólag a Nyertesek, vagy hivatalos meghatalmazással a Nyertes
Meghatalmazottja részére kerülnek átadásra a sorsolást követő 90 napon belül, a Nyertesekkel előre
egyeztetett időpontban és helyszínen. Amennyiben a Nyertesek hibájából az átadás nem valósul
meg 90 napon belül, akkor a nyeremény a pótnyertesre száll. A pótnyertes kiértesítése és a
nyeremény számára történő átadása a sorsolást követő 91. napot követően történik meg.
A nyeremények készpénzre át nem válthatók.
Amennyiben a nyeremények átadása a sorsolást követő 180 napon belül nem történik meg a
Nyertesek hibájából, úgy a nyereményük elévül.
10. Nyertesek kiértesítése
A nyertesek - a pénztártagokról vezetett tagi adatbázisban nyilvántartott elérhetőségein - postai,
és/vagy telefonos és/vagy e-mail-es úton kerülnek értesítésre azt követően, hogy a sorsolást
felügyelő közjegyző által a sorsolásról kiállított jegyzőkönyv a Pénztár részére átadásra került.
A Szervező a sorsolást követő 90. napig tudja biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a
játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes számára. A nyertes köteles a Szervezővel
együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül
megtörténjen.
Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Nyertes az értesítést követően, amennyiben nyereményét nem utasítja vissza, akkor
visszavonhatatlan és feltétlen beleegyezését adja ahhoz, hogy tagsági száma, neve és lakóhelyének
közigazgatási megnevezése, azaz a település neve nyilvánosságra kerüljön, továbbá a
nyereményátvétellel tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel
készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a

Pénztár bármely reklám-promóciójához történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás,
valamint külön díjazás nélkül.
11. Tájékoztatók
A nyereményjátékot a Szervező tagjainak kiküldött Hírlevélben hirdeti meg, a részletes
játékszabály pedig a www.aranykornyp.hu internetes oldalon teszi közzé.
A Nyertes a nyereményátvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt
valamennyi feltételt.
Budapest, 2019. február 6.
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

