
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Prémium Üzletága által 

meghirdetett 
2013. június 10-től 2013. július 31-ig tartó 

” Ajánljon és nyerjen” 
akciójának szabályzata. 

 

Az akció feltételrendszere és sorsolásának szabályai 
 

1. Általános rendelkezések 

 
Az akcióban az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy vehet részt  

1.1. aki a megjelölt akciós időszakban ajánlást ad és teljesíti az alábbi feltételeket, 

továbbiakban Ajánló személy: 

 a Prémium Tanácsadó által rendelkezésére bocsájtott sorszámozott ajánlószelvényt 
az Ajánló és az Ajánlott személyre vonatkozóan a megfelelő adatokkal kitölti és 

átadja Prémium Tanácsadójának. Az ajánlószelvényen csak 1 új „Ajánlott személy” 
szerepelhet. 

 Az általa ajánlott személy az ajánláskor még nem lehet Prémium Üzletág ügyfél. 
 Az általa ajánlott személy az ajánlást követően Prémium, Prestige, Prestige Invest, 

Aegon Vitál, vagy Aegon Libra módozatú életbiztosítási szerződést köt (az Ajánlott 
személy és a biztosításközvetítő által aláírt ajánlat felvételének dátuma a 

mérvadó). 
 A létrejött szerződésen a szerződő neve és születési dátuma megegyezik az 

Ajánlott személy ezen adataival. 

1.2. Aki valamely ajánlás eredményeképp, mint Ajánlott személy, a megjelölt akciós 
időszakban köt (az Ajánlott személy és a biztosításközvetítő által aláírt ajánlat 

felvételének dátuma a mérvadó) Prémium, Prestige, Prestige Invest, Aegon Vitál, vagy 
Aegon Libra módozatú életbiztosítási szerződést, és teljesíti az alábbi feltételt:  
 A biztosítási szerződés megkötését megelőzően nem volt a Prémium Üzletág 

ügyfele.  

 

Az akcióban való részvételhez az Ajánlott személy által megkötött életbiztosítási szerződésnek a 

Biztosító nyilvántartása alapján a 2013. szeptember 1-jei állapot szerint a következő feltételeknek 

kell megfelelni: 

 a szerződés élő állapotban van, és 

 a díjfizetési gyakoriság szerinti első díj beérkezett és a szerződésre könyvelésre 

került (havi díjfizetés esetén 2 havi díj). 

 

A feltételek fennállásának igazolása szempontjából kizárólag a Biztosító nyilvántartásai az 

irányadóak. 

 

A jelen szabályzat elérhető a Prémium Üzletág internetes felületén (www.aegonpremium.hu) és a 

Prémium Tanácsadóknál.  

 

Az ajánlószelvény kitöltésekor az akcióban részt vevő Ajánló személynek írásban nyilatkoznia kell, 

hogy az ajánlást a szabályzat ismeretében tette, a szabályzatot teljes körűen megismerte, és azt 

elfogadja. Amennyiben a résztvevő személy a szabályzatot – vagy annak bármely rendelkezését – 

nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, az ajánlása érvénytelen, az akcióban nem 

vehet részt. 

Az akció időtartama alatt az „Ajánlott személy” „Ajánló személy” is lehet, amely minőségében rá az 

Ajánló személyre vonatkozó feltételek irányadóak. Ebben az esetben több szelvénnyel vehet részt a 

sorsolásban, így növelheti a nyerési esélyeit. 

 

http://www.aegonpremium.hu/


 

Az akcióban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 

 (a) a Biztosító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói 
(Ptk. 685. § b.); 

 (b) a Biztosító értékesítési partnerei, ezen cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.). 

 (c) az akció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli 
hozzátartozói (Ptk 685. § b.). 

 

 

Az akció kiértékelésére 2013. szeptember 1-19. között kerül sor. 
 

 

 

2. Ajánlás  

 
Az ajánlás folyamata: az Ajánló személy a Prémium Tanácsadójánál megtalálható, sorszámozott 

ajánlószelvényen megadja a kért adatokat (saját adatait kötelezően, és az Ajánlott személy, mint 

lehetséges ügyfél adatait, amennyiben arra az Ajánlott személytől felhatalmazást kapott). Ezzel 

egyidejűleg elfogadja az akció részvételi feltételeit.  

 

3. Nyeremény és nyertes  

 
Az akcióban összesen 2 fő nyertest hirdetünk. A jelen szabályzat 1. és 2. pontjában meghatározott 

feltételeket teljesítő Ajánló személyek, illetve Ajánlott személyek közül egyaránt egy-egy nyertes 

részesül díjazásban. Az 1 fő Ajánló személy, és az 1 fő Ajánlott személy, sorsolás útján kerül 

kiválasztásra. A sorsoláson az Ajánló és Ajánlott személyek a vonatkozó ajánlószelvény sorszámával 

vesznek részt. 

Sorsolás időpontja: 2013. szeptember 20.  

A nyertes személy neve és lakcímének irányítószáma a www.aegonpremium.hu oldalon közzétételre 

kerül. 

A Prémium Üzletág a nyertes személyeket az eredményhirdetést követő két naptári napon belül 

telefonon és elektronikus úton (e-mailben) értesíti.  

Tartaléknyertes nem kerül sorsolásra. 

A nyertesek jutalma egy-egy 2 személyes wellness hétvége a sárvári Spirit Hotelben. A 

nyereményt az Aegon az értesítést követő 10 munkanapon belül utalvány formájában adja át. A 

nyereményt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettséget az Aegon Magyarország Általános Biztosító 

Zrt. teljesíti. A nyeremény átvételével összefüggő további esetleges egyéb kiadások (pl. az átadás 

helyére történő utazás költsége) a nyertest terhelik. 

A nyeremény átadása/átvétele előre egyeztetett időpontban történik az Aegon Magyarország 

Általános Biztosító Zrt. Prémium Üzletága irodájában. (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. 12-14.) 

A nyeremény készpénzre át nem váltható, a nyertes személy részére történő átadást megelőzően 

másra át nem ruházható. 

 

http://www.aegonpremium.hu/


 

4. Adatkezelés és adatvédelem 
 

Az akció során az akcióban részt vevő személy a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, 

hogy az általa szolgáltatott személyes adatait a Prémium Üzletág az akció idejére, az akcióban való 

részvételhez, a nyeremény átadásához felhasználja, azokat nyilvántartsa és kezelje.  

Az akcióban részt vevő személy, a személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, 

továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését, vagy zárolását, valamint megilleti a 

személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

Az akcióban részt vevő személy nem kezdeményezheti azon adatai törlését, amelyek kezelésének 

célja a Biztosítóval kötött bármely szerződés teljesítése. 

Az akcióban való részvétel, és a személyes adatok megadása önkéntes. 

 

 

 
 
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt Prémium Üzletága 


