Ügyfél-nyereményjáték
a Posta Biztosító őszi biztosítási kampányához
Részvételi feltételek, játékszabály
Az akció szervezője: Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (együtt: Posta Biztosító)
(továbbiakban: „Szervező”)
Az akció időtartama: 2019. október 28-tól 2019. december 8-ig
Az akció szlogene: „Kalkuláltasson és nyerjen: két praktikus meglepetés közül választhat!”
Az akcióban való részvétel feltétele: Az akcióban részt vesz mindenki (a továbbiakban: Résztvevők), aki az akció
ideje alatt a Magyar Posta Zrt. postahelyein, a postai munkatárs által, valamint az MPB online rendszerben
PostaNyugdíj Aranytartalék, PostaMozaik Megtakarítás, PostaSzemünkfénye, PostaÖrökhagyó, PostaÉletŐr
folyamatos díjas életbiztosításokhoz vagy Posta Családi Biztosítás betegség- és balesetbiztosításhoz kapcsolódó
előkalkulációt készíttet, és megadja adatkezelési hozzájárulását.
Az elvégzett kalkulációk számától függően a játékos akár többszörös eséllyel is részt vehet a sorsoláson, azonban akár
egy, akár több terméket érintő kalkulációk számától függetlenül egy személy csak egy nyereményre lehet jogosult.
A játékban nem vehetnek részt a Posta Biztosító, az Imagine Reklámügynökség, a Pesti Portré Reklámműhely Kft., a
Magyar Posta Zrt. munkatársai, valamint ezek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában foglalt közeli hozzátartozóik.
Nyeremény és sorsolás: A sorsolásra 2019. december 12. csütörtök 10:30 órakor kerül sor a Szervező
székházában, a 1022 Budapest, Bég. u. 3-5. szám alatti címen.
A sorsoláskor kihúzott 4 Nyertes az alábbi ajándékok közül kiválaszthatja a számára megfelelőt. Egy Nyertes
csak egyféle, általa megjelölt ajándékra jogosult.
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A nyeremény kisorsolásakor a nyeremény számával megegyező számú, azaz 4 Tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A
Tartaléknyertes kizárólag abban az esetben lép a kisorsolt Nyertes helyébe, ha megállapítást nyer az, hogy a kisorsolt
Nyertes nem felel meg a nyereményjáték részvételi feltételeinek.
Nyertesek értesítése: A Szervező a Nyertest a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a nyeremény átvételének
időpontjáról és pontos részleteiről a Nyertes által megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a Nyertes teljes nevét és
lakhelyét (városát) a sorsolást követő 10 napon belül nyilvánosságra hozza a www.postabiztosito.hu honlapon.
A nyeremény átvételének feltételei: A Szervező vállalja, hogy a nyeremény átvételére a sorsolás időpontjától
számított 90 napon belül lehetőséget biztosít. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő téves vagy hibás
adatszolgáltatásából eredő következményekért.
A Szervező jogai: Amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely
csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési illetve büntetőeljárást
kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni.
Amennyiben az akció során bármely Résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, Szervező
fenntartja a jogot, hogy Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő kalkulációs
számot a sorsolási listákból töröljön.
A Résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a jelen részvételi feltételek és játékszabályban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az
akcióban való részvétel lehetőségét a jelen részvételi feltételek és játékszabály megszegése esetén bármely Résztvevőtől
megvonhatja.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező a
Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat a weboldalán található játékszabályban teszi közzé.
Adóterhek: A nyeremények után esedékes adóterheket a Szervező viseli.
Általános rendelkezések: A Résztvevők az akcióban való részvétellel együtt jelen játékszabály rendelkezéseit is
elfogadják. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.
A Szervező a Résztvevők által önkéntesen tudomásra hozott adatokat az e vonatkozásban irányadó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, a játék lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából a cél megvalósulásáig, illetve a
kapcsolódó kötelezettségek (pl. adózás) teljesítéséig kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató megtalálható a Szervező
internetes oldalán: https://www.postabiztosito.hu/Adatkezeles.asp
A Résztvevő az akció részleteivel kapcsolatos bármilyen kérdéssel az info@mpb.hu, az adatkezeléssel kapcsolatos
kérdéseivel pedig az adatvedelem@mpb.hu e-mail címen kérhet tájékoztatást.

