
 

 Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 

„TIPPELJEN! – mikor éri el a benyújtott portfólióválasztási igények 
összege az ESG Dinamikus portfólió induláshoz szükséges 1 milliárd 

forintos határt?”  

SZABÁLYZAT  
 

A TIPPELJEN! akció szervezője, lebonyolítója az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 
(1051 Budapest, József nádor tér 5-6., a továbbiakban: Szervező). A nyereményjátékok feltételei az 
alábbiak:  

 

1. Nyereményjáték időtartama:  

- 2020.07.28. – 2020.07.29. 
 

2. Részvételi feltételek  

 
A nyereményakcióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki  

- az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár AKTÍV tagsággal rendelkező 
pénztártagja, 

- a nyereményjáték időtartalma alatt elektronikus levél formájában a regisztrált e-mail 
címéről megküldi tippjét a Pénztár részére az alábbi egyértelműen beazonosítható 
tartalommal év/hó/nap/óra/perc pl. a következő formák valamelyikében: (pl. 2020.01.25. 

13:25, vagy 2020.január 25. 13 óra 25 perc)  
a Pénztár központi e-mail címére, az info@aranykornyp.hu-ra és az üzenetben egyúttal feltünteti 
tagsági azonosítóját, vagy adóazonosító jelét és nevét. 

- Egy pénztártagtól egy tippet fogad el a Szervező, ha egy tag több tippet küldd, akkor 
Szervező az elsőként beküldött tippet veszi figyelembe a nyertesek kiválasztásakor. 

 
 

3. A nyereményakció keretében nyújtott ajándék:  
 
10 db 10.000 forint értékű online vásárlási utalvány, amely környezetbarát termékeket árusító 
webáruházban használható fel az utalvány lejárati idején belül.  
 

4. Nyertesek kiválasztása 
 

A TIPP-et beküldők közül az a 10 személy szerez jogosultságot a nyereményre, aki a legközelebbi 
tippet küldi be ahhoz az időponthoz, amikor az ESG Dinamikus portfólióra 2020. július 28-áig 
leadott 928 millió forintnyi igényt követően még online leadott igényekkel együtt számított 
összérték először eléri az 1 milliárd forintot. Amennyiben több azonos tipp is érkezik, és ezzel a 
legközelebbi tippek száma meghaladja a 10-et, akkor az a személy jogosult a nyereményre, aki 
előbb küldte be a tippet. 
 

5. Kizárás  

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Pénztár munkavállalói, valamint a munkavállalók 
közeli hozzátartozói.  

 



6. Adatkezelés - Adatvédelem  

A Szervező pénztártitoknak minősülő adatot külső harmadik személynek  nem ad át.  

 

7. Adófizetés és egyéb költségek  

A Nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség,  azt a Szervező állja. 

 

8. Ajándékok átvétele  

Az online utalványok elektronikus levélben kerülnek megküldésre arra az e-mailcímre, 
amelyről a tag a TIPP-et megküldte. Amennyiben a Nyertesek hibájából az átadás nem 
valósul meg az első kiértesítést követő 30 napon belül, akkor a nyeremény a pótnyertesre, 
vagyis a sorban következő legközelebbi tippelőre száll. A pótnyertes kiértesítése és a 
nyeremény számára történő a 31. napot követően történik meg. A nyeremények készpénzre át 
nem válthatók. Amennyiben a nyeremények átadása az első kiértesítést követő 90 napon belül 
nem történik meg a Nyertesek hibájából, úgy a nyereményük elévül. 
 

9. Jogosultak kiértesítése  

A Nyertesek e-mail-es úton kerülnek értesítésre. A Nyertes az értesítést követően, amennyiben 
nyereményét nem utasítja vissza, akkor visszavonhatatlan és feltétlen beleegyezését adja ahhoz, 
hogy tagsági száma a Pénztár honlapján nyilvánosságra kerüljön. 

 

10. Tájékoztatók  

A nyereményjátékot és a játékszabályzatot a Szervező a www.aranykornyp.hu internetes oldalon 
teszi közzé.  

A jogosult a nyeremény átvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt.  

 

Budapest, 2020. július 28. 

 
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 


