
 
 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
 
 

 
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az UNION Vienna 
Insurance Group Biztosító Zrt. által meghirdetett 2019. június 4. 0:00 órától 
2019. augusztus 31. 24:00 óráig tartó „Nyerj wellness hétvégét”!” elnevezésű 
nyereményjátékára (továbbiakban: Játék) vonatkozik. 
 
A Játék szervezője és lebonyolítója az UNION Vienna Insurance Group Biztosító 
Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041566; székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1.; 
adószám: 10491984-4-44; továbbiakban: Szervező, Biztosító). 
 
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 természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a Játék 
meghirdetett időtartama alatt szerződőként megvásárolja a Biztosító Világjáró 
Horizont Prémium vagy Világ Strandjai 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 Biztosítóval munkaviszonyban vagy értékesítési tevékenységre irányuló 
megbízási jogviszonyban álló személyek (beleértve a Biztosító teljes 
értékesítési hálózatában tevékenykedő személyeket) 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 Világjáró Net Horizont  
Prémium utasbiztosítással, bérlettel, nem az 1. pontban pontosan 
megnevezett termékekkel vagy előre nyomtatott, úgyn. kézi kötvénnyel 
rendelkeznek. 

 
 
2. A Játék leírása 

 
Azon 1. pontban megjelölt természetes személyek közül, akik a 2019. június 4. 
és 2019. augusztus 31. közötti időszakban a Biztosító 1. pontban megnevezett 
utasbiztosítási termékét vásárolják meg a Biztosító honlapján, a Biztosító 
központjában, a Biztosító értékesítési hálózatában vagy a Biztosító szerződött 



partnereinél, és a Biztosító által kiállított utasbiztosítási kötvényen szerződőként 
szerepelnek, a Biztosító havonta, július, augusztus és szeptember hónapokban is 
kisorsol egy-egy darab wellness vouchert. 
 
 
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 és hozzájárulnak adataik kezeléséhez. Részvételi 
feltételek közzététele: a www.union.hu honlapon. 

 
4. A Játék időtartama 
 
A Játék 2019. június 4. 0:00 óra és 2019. augusztus 31. 24:00 óra között zajlik. 

 
 
 5. A Játék folyamata és a sorsolások időpontja 
  
 Azon természetes személyek vehetnek részt a sorsoláson, akik az adott 

nyereményhez kapcsolódó időszak alatt a Biztosító 1. pontban megjelölt 
utasbiztosítási termékét megvásárolják (azaz megkötik az utasbiztosítási 
szerződést), és díjvisszatérítési igénnyel nem élnek a Biztosító felé. 

  
 A nyereményekhez kapcsolódó időszakok és az egyes sorsolások időpontjai: 
 
 1. Wellness voucher: 2019. június 4. – 2019. június 30. között utasbiztosítási 

szerződést kötő Ügyfelek (Szerződők) vonatkozásában 
 Sorsolás időpontja: 2019. július 15-én 10:00 óra 
  
 2. Wellness voucher: 2019. július 1. – 2019. július 31. között utasbiztosítási 

szerződést kötő Ügyfelek (Szerződők) vonatkozásában 
 Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 15-én 10:00 óra 
 

3. Wellness voucher: 2019. augusztus 1. – 2019. augusztus 31. között 
utasbiztosítási szerződést kötő Ügyfelek (Szerződők) vonatkozásában 

 Sorsolás időpontja: 2019. szeptember 13-án 10:00 óra 
 
 
 A sorsolás nyilvánosan, gépi sorsolás útján történik. 

 
 6. A sorsolás helyszíne: 1082 Budapest, Baross u. 1. (a Biztosító székhelye) 
 

A Biztosító nyereményenként egy Nyertest sorsol ki. Arra az esetre, ha bármely 
oknál fogva egy Nyertes a jelen Játékszabályzatban foglaltak miatt kizárásra kerül, 
vagy a nyereményt nem veszi(k) át, a Biztosító nyereményenként egy-egy 
Pótnyertest is kisorsol.  
 
7. Nyeremény 
 
A nyeremény: összesen 3 db wellness voucher. 
 



Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a 
megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. 
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. 
 
A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítéséről a 
Biztosító gondoskodik. 
A Biztosító nem vállalja a nyeremény átvételével, felhasználásával és a 
nyereménnyel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Biztosító 
az itt felsorolt nyereményen kívül további nyereményeket nem sorsol ki. 
 
 
8. Nyertes értesítése 
 
A Biztosító a Nyerteseket a sorsolást követő 5 munkanapon belül telefonon, e-
mailben, vagy ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor postai úton értesíti. 
 
9. A nyeremény átadása 
 
A nyeremény átadására a Nyertessel előre egyeztetett időpontban személyesen 
kerül sor.  
A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény 
átadására legkésőbb a sorsolás napját követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha 
ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a 
nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ez a körülmény Biztosító részére 
nem róható fel, és a Nyeremény a Nyertes által a továbbiakban nem vehető át.  
Biztosító a nyeremény átvételének lehetőségét a 

 2019. június 4. – 2019. június 30. között utasbiztosítási szerződést kötő 

Nyertes vonatkozásában (sorsolás időpontja: 2019. július 15. 10:00 óra) 

2019. október 15. 16:00-ig, 

 2019. július 1. – 2019. július 31. között utasbiztosítási szerződést kötő 

Nyertes vonatkozásában (sorsolás időpontja: 2019. augusztus 15. 10:00 

óra) 2019. november 15. 14:00-ig 

 2019. augusztus 1. – 2019. augusztus 31. között utasbiztosítási 

szerződést kötő Nyertes vonatkozásában (sorsolás időpontja: 2019. 

szeptember 13. 10:00 óra) 2019. december 16. 16:00-ig 

biztosítja a Nyertes részére. A 90 napos határidőn kívül a Nyertes a nyereményre 
jogszerűen nem tarthat igényt, a határidő jogvesztő. 
 
Abban az esetben, ha a Nyertes a Játékból kizárásra kerül, úgy a Biztosító 5 
munkanapon belül értesíti a Pótnyertest a 8. pontban meghatározott módokon. 
Ebben az esetben a Pótnyertesre a Nyertesre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, a nyeremény átvételére a Pótnyertesnek is 90 nap áll rendelkezésére 
a sorsolás napjától számítva.  
A nyeremény átvételére rendelkezésre álló időtartam eredménytelen elteltét 
követően a Biztosító át nem vett nyeremények értékét játékadóként befizeti a 
központi költségvetésbe.  
 
A nyereményt a Játékos kizárólag a Biztosító által megadott helyszínen veheti át 
a 9. pontban meghatározott 90 napos határidőn belül, személyazonosító okmány 
és lakcímkártya bemutatásával.   



 
 
10. Adatkezelés és adatvédelem 

 
Adatkezelési cél 1. Nyereményjáték lebonyolítása 
A Játék keretein belül a Játékos személyes adatait a Szervező külön, abból a 
célból kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel, hogy a játék Nyerteseit és 
Pótnyerteseket meghatározza, és a nyereményt az adott Nyertesnek vagy a 
Pótnyertesnek átadja, a Nyertesek (Pótnyertesek) nevét a honlapján és facebook 
oldalán közzétegye. A játék keretében kezelt adatok köre: Ügyfél neve, 
telefonszáma, e-mail címe,  lakcíme.  
 
A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a játék 
keretein belül megadott adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása 
céljából kezelje. 

 
A Játékos személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti önkéntes 
hozzájárulásán alapul. 
 
Adatkezelés időtartama: a Biztosító a nyereményjáték nyertesein, és a 
pótnyertesein kívül a résztvevő Játékosok személyes adatait a 
nyereményjáték adatbázisából a sorsolást követő napon törli, amennyiben 
nem járultak hozzá a direkt marketing célú adatkezeléshez (Adatkezelési cél 
2.). 
 
Azon Játékosok, akik nyertek, a személyes adataikat a Számvitelről szóló 
2000. évi C. törvényben meghatározott időtartamig őrzi meg a Biztosító. 
 
A nyertesek a Biztosító honlapján és facebook oldalán történő közzétételének 
időtartama: a sorsolástól számított 1 hónap. 
 
Adatkezelési cél 2. Direkt marketing  
 
A Játékos hozzájárulhat ahhoz, hogy a Biztosító akciós ajánlataival, termékeivel 
kapcsolatban tájékoztatás céljából e-mailt küldjön az általa megadott e-mail 
címére, illetve a fenti telefonszámon a Biztosító munkatársa vagy a 
megbízásából eljáró biztosításközvetítője megkereshesse. A Biztosító 
www.union.hu/adatvédelem honlapján elhelyezett Adatkezelési tájékoztató 
részletesen tartalmazza az ezen adatkezelésre vonatkozó szabályokat. 
A Biztosító az e-mail címet - ezen adatkezelési céllal az adatokat a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény előírásainak megfelelően - az adatkezelés céljának elérése 
érdekében, a cél eléréséhez szükséges mértékben és időtartamig vagy a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonásáig kezelheti. A Játékos a marketing célú adatkezeléshez 
adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül 
visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a Biztosító 
részére e-mailben, a dm@union.hu címen, illetve postai úton, a 1380 Budapest, Pf. 
1076. postai címre elküldött levélben.  
 
Egyebekben a résztvevő játékosok a játék keretében kezelt adatait a Szervező, a 
játékban való részvétel, a Nyertesek és a Pótnyertesek kiválasztása és a 



nyeremény átadása céljából kezelheti, azok harmadik személy részére nem 
kerülnek átadásra. A Játékos az Adatkezelési cél 1. szerinti hozzájárulásával 
ahhoz is hozzájárul, hogy nyertesként vagy pótnyertesként történő kisorsolása 
esetén a Szervező a nevét a honlapján és Facebook oldalán 
(www.facebook.com/union.hu) közzétegye. 
 
Adatkezelés jogalapja:  
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény szerinti önkéntes hozzájárulás. 
 
 
Érintetti jogok:  
A Játékosnak bármikor joga van tájékoztatást kérni 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 fordulhat, kártérítést követelhet, valamint 
kizárhatja, hogy a Játékosnak a Szervező a jövőben a szolgáltatásait direkt 
marketing megkeresés útján közvetlenül ajánlja fel. 
 
11. Felelősség 
 
A Biztosító 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 Biztosítónak nem áll módjában ellenőrizni. 
Ezzel kapcsolatban a felelősség kizárólag a Játékosokat terheli. 
 
A Biztosító 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 Biztosító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért. 
A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten lemond a Játék 
lebonyolításával, a sorsolással, a Nyereménnyel kapcsolatos, a Biztosítóval vagy 
bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. 
 
12. Egyéb 
 
A Biztosító fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.  
 
 
2019. június 17. 
 
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
 


