
 

 

 
 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
 
 

 
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Vienna Life 
Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) által 2016. 
június 1. 0 órától 2016. július 10. 24 óráig elérhető „Nyerjen válogatott mezt 
utasbiztosításával!” elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) 
vonatkozik. 
 
A Játék szervezője és lebonyolítója a Vienna Life Vienna Insurance Group 
Biztosító Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043077; székhely: 1138. Budapest, Váci út 
135-139,; adószám: 12141843-4-44); továbbiakban: Szervező). 
 
A játékban résztvevő a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 
automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és azt magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 
 
 
1. A Játékban résztvevő személyek 
 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki 
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik 
(továbbiakban: Játékos) és a Játék meghirdetett időtartama alatt szerződőként 
megvásárolja a Biztosító Világjáró Horizont, Horizont Prémium, Világjáró Világ 
Strandjai, Világjáró Program+ utasbiztosítási termékét. 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 Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

 A Szervezővel, illetve a Money & More Zrt-vel munkaviszonyban vagy 
értékesítési tevékenységre irányuló megbízási jogviszonyban álló 
személyek és ezek közvetlen hozzátartozói (Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); 

 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, 
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 
hozzátartozói, 

 azon szerződő természetes személyek, akik utasbiztosítási bérlettel, nem 
az 1. pontban pontosan megnevezett termékekkel vagy előre nyomtatott, 
úgyn. kézi kötvénnyel rendelkeznek. 

 
 
2. A Játék leírása 

 
Azon természetes személyek közül, akik a 2016. június 1. és 2016. július 10. 
közti időszakban a Biztosító Világjáró Horizont, Horizont Prémium, Világjáró Világ 
Strandjai, Világjáró Program+ utasbiztosítási termékét vásárolják meg a Biztosító 
honlapján, a Biztosító központjában vagy a Biztosító szerződött partnereinél, és a 



 

 

Biztosító által kiállított utasbiztosítási kötvényen szerződőként szerepelnek, 
minden 500. utasbiztosítási kötvény szerződője jogosult 1 db adidas hivatalos 
Magyar Labdarugó Válogatott mezre. 
A Biztosító a kedvezményre jogosult ügyfelet a Biztosítási kötvényen található 
hétjegyű, 4-essel kezdődő kötvényszám alapján határozza meg a 2016. június 1. 
0:00 órát követő kötvénykiállítások sorrendjében. 
 
 
3. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek 
 
A Játékosok közül a Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen 
Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és 
maradéktalanul teljesítik. 
 
 
4. A Játék időtartama 
 
A Játék 2016. június 1. 0:00 óra és 2016. július 10. 24:00 óra között zajlik. 
 
 
5. Nyeremény 
 
A nyeremény:  

 2016-2018-as adidas hivatalos Magyar Labdarúgó Válogatott mez, felnőtt 
vagy gyermek méretekben 

 
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a 
megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. 
A Szervező a nyeremény kapcsán – a készlet erejéig – figyelembe veszi a 
Nyertes mérettel kapcsolatos igényeit. 
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. 
A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítéséről a 
Szervező gondoskodik. 
A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 
törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához az adóhatóság 
előzetes engedélyére nincs szükség. 
A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével, felhasználásával és a 
nyereménnyel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Szervező 
az itt felsorolt nyereményen kívül további nyereményeket nem sorsol ki. 
 
 
6. Nyertes értesítése 
 
A Szervező a biztosításkötések számától függően a Nyerteseket heti 
rendszerességgel a https://www.viennalife.hu/hajra-magyarok oldalon értesíti, 
megjelölve a Nyertes nevét és a nyereményre feljogosító kötvény számát, 
továbbá postai úton levelet küld a Nyertes biztosítási kötvényen szereplő 
lakcímére és/vagy (amennyiben rendelkezésre áll) elektronikus levelet küld a 
biztosításkötés során megadott e-mail címre. 
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A Játékosnak az értesítést követő 10. napig van lehetősége egyeztetni a 
Szervezővel a Szervező elérhetőségein (06 40 30 30 30, +36 1 413 5100 vagy 
info@viennaife.hu) a Nyeremény méretéről. 
 
 
7. Nyeremény kézbesítése 
 
A nyereményt a Játékos kizárólag a Szervező által megadott helyszínen veheti át 
az értesítést követő 11. naptól a 30. napig terjedő időszakon belül, 
személyazonosító okmány és lakcímkártya bemutatásával. Ha a Szervező nem 
tudja a Nyertest az értesítést követő 30 napon belül a megadott elérhetőségek 
valamelyikén elérni, akkor a Nyereményre való jogosultság elévül.  
 
A Játékos köteles Szervezővel együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. 
Amennyiben ennek nem tesz eleget és a Nyeremény átvétele a Nyertes miatt 
meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt ezért 
semmilyen felelősség nem terheli.  
 
 
8. Adatkezelés 

 
A Játék keretén belül a Játékos által megadott személyes adatokat a Szervező 
abból a célból kezeli, nyilvántartja és feldolgozza, hogy a Játék nyerteseit 
meghatározza, és a nyereményt a Nyerteseknek átadja, a nyertes személyének 
nevét és kötvényszámát a honlapján közzétegye.  
 
A Játékos a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul személyes adatai 
jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti kezeléséhez, ennek megfelelően a 
Játékos személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti önkéntes 
hozzájárulásán alapul. 
 
A Játékos által megadott személyes adatokat a Szervező a hatályos 
jogszabályok, illetve saját adatkezelési szabályzata szerint kizárólag a fenti cél 
érdekében a Nyertes értesítéséig, a nyeremény átadásáig jogosult kezelni.  
 
A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti 
személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, betekinthet az adatvédelmi 
nyilvántartásba (az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, és kivonatot kérhet), 
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, jogsérelem esetén bírósághoz illetve 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, 
kártérítést követelhet. 
 
 
9. Felelősség 
 
A Szervező az értesítési vagy átadási késedelemért nem vállal felelősséget. A 
Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy postafiókjuk 
levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk 
viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. 
Ezzel kapcsolatban a felelősség kizárólag a Játékosokat terheli. 
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A Szervező a Nyeremény minőségi hibájáért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a 
kizárást a magyar jogszabályok rendelkezései tiltják. A Nyertes a nyeremény 
hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményhez kapcsolódó jótállás és 
szavatosság keretében érvényesítheti. 
 
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért. 
A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten lemond a Játék 
lebonyolításával, a sorsolással, a Nyereménnyel kapcsolatos, a Szervezővel 
vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. 
 
 
10. Egyéb 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.  
 
 
2016. május 31. 


