Játékszabályzat és részvételi feltételek
„Nyerjen őszi utazásával okostelefont!”
A Magyar Posta Biztosító Zrt. által a 2018.10.15.-2018.11.04. közötti időszakra a Postán, és a
www.postabiztosito.hu oldalon PostaUtasŐr utasbiztosítási szerződést kötő ügyfelek számára
meghirdetett ügyfélnyeremény játék.
Nyereményjáték szervezője:
Nyereményjáték szlogenje:
Nyereményjáték időszaka:

Magyar Posta Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Szervező”)
Nyerjen őszi utazásával okostelefont!
2018.10.15. – 2018.11.04.

Részvételi feltételek:
A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a fent megjelölt időszakban a Postán, vagy a
www.postabiztosito.hu oldalon érvényes PostaUtasŐr utasbiztosítási szerződést köt, és a díjat
megfizeti.
A játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., valamint a Pesti Portré
Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóik.
Nyeremény:
Az akciós időszakban PostaUtasŐr utasbiztosítást kötők között 1 db iPhone 7 típusú okostelefont
sorsolunk ki.
Nyeremények kisorsolása:
2018. december 12-én, 11 órakor a Szervező székházában kerül sor, a 1022 Budapest, Bég. u.
3-5. szám alatti címen.
A sorsoláskor 1 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.
Nyertesek értesítése:
A Szervező a nyerteseket a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a nyeremény átvételének
időpontjáról és pontos részleteiről a biztosítási szerződésen megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a nyertesek teljes nevét és az általuk megadott lakcímben szereplő helységnevet a
sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozza a www.postabiztosito.hu honlapon
és a Szervező facebook oldalán, a www.facebook.com/magyarpostabiztosito oldalon.
A nyeremények átvételének feltételei:
A Szervező vállalja, hogy a nyeremény igénylésére a sorsolás időpontjától számított 90 napon
belül lehetőséget biztosít. A Szervező a nyeremény igénylését követően a nyeremény átadását az
igényléstől számított 30 napon belül biztosítja.
A nyereményátvétel után, a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges
kifogásokért a Szervező nem vállal felelősséget.
A nyeremény készpénzre nem váltható át.
Adóterhek:
A nyeremények után esedékes adóterheket a Szervező viseli.
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 biztosítási szerződésszámot 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.
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 tudomására hozott adatokat a hatályos az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a
játék lebonyolítása és a nyeremény átadás céljából 2018. december 31-ig kezeli.
A Résztvevő az akció részleteivel, továbbá az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos
bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az info@mpb.hu e-mail címen.
Budapest, 2018. szeptember 30.
Magyar Posta Biztosító Zrt.
Szervező

