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1.

A játék szervezője

biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását,
illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen
a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékosok nevét.

A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője a Generali
Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Szervező”, székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., adószáma: 10308024-4-44)
6.3.
2.

A játék időtartama
A Játék 2019. október 24. napján 00 óra 00 perctől 2019. december
31. napján 23 óra 59 percig tart.

3.

A játékban történő részvétel feltételei

3.1.

A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.

3.2.

3.3.

Adózás és költségek

7.1.

Az ajándéksorsolásban minden természetes személy részt vesz, aki
a Szervezőnél Nyugdíjbiztosítással rendelkezik, és a Nyugdíjbiztosítási szerződésére az akció időtartama alatt minimum 50 000 Ft
eseti/rendkívüli díjat fizet be, mely a legkésőbb 2019. december 31ig jóváírásra kerül a Szervező számláján.

A Nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Generali Biztosító Zrt. viseli. A Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és
adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménnyel kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.

7.2.

A Nyeremény átadásával járó költséget a Szervező viseli. Egyéb
esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.

Amennyiben egy ügyfél több Nyugdíjbiztosítással rendelkezik a Generalinál, annyiszor veszt részt a sorsoláson, ahány Nyugdíjbiztosítási szerződésére befizeti az 50 000 Ft eseti/rendkívüli díjat.

8.

Információ a játékról

A játék leírása

4.1.

A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek megfelelő Játékosok
vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont
szerinti nyereményt sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás
keretében.

5.

Amennyiben a nyertes a sorsolást követően 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, úgy a kisorsolás időbeli sorrendje alapján
soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A
tartaléknyertesekre az előbbi értesítési szabályok az irányadóak.
7.

4.

4.2.

A nyertest a sorsolást követően 10 napon belül a Szervező értesíti a
nyertes által megadott telefonszámon és ha rendelkezésre áll email
címen is.

A sorsoláson történő részvétel automatikus, a Nyugdíjbiztosítás
szerződője az akció időtartama alatt beérkezett és a szerződésén
jóváírt minimum 50 000 Ft eseti/rendkívüli díjbefizetés alapján jogosult részt venni a sorsoláson. A nyereményjátékra külön regisztráció
nem szükséges.

A Játékról részletes információk a
www.generali.hu/Biztositas/Nyugdij/fel-millios-alomutazas_2019
weboldalon érhetők el.
9.

Vegyes rendelkezések

9.1.

Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező
döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak
a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.2.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a
Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A
Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján
sem vehetnek részt.

9.3.

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezelik. A játékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak, hogy a játék lebonyolításához szükséges személyes adataikat a Szervező ezen célból kezelje. A hozzájárulás visszavonása
esetén a Játékos a játékban a továbbiakban nem vehet részt. Az
adatkezeléssel kapcsolatos további tudnivalók a generali.hu oldalon
érhető el.

9.4.

A Generali Biztosító Zrt. a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.

Nyeremény
Megnyerhető nyeremény:
1 darab 500.000 Ft értékű utazási utalványt.
A nyeremény készpénzre át nem váltható.

6.

Sorsolás

6.1.

Szervező a Játékosok közül 2020. január 24. napján 10 óra 00 perckor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: „Sorsolási
Bizottság”) és közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének
eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a nyertest, illetve három tartaléknyertest.

6.2.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1066 Budapest,
Teréz krt. 42-44.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait
a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság

Budapest, 2019. október 24.

