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A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár
Nyereményjáték szabályzata
elfogadva: 2021. október 14.
Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Bizalom Nyugdíjpénztár hivatalos oldalán
(weboldalán: rawww.bzalompenztar.hu) meghirdetett ingyenes Nyereményjátékra vonatkozik (a
továbbiakban: Nyereményjáték), az alábbi feltételekkel.
A játék Szervezője a Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (székhely: 1146 Budapest,
Borostyán u. 1/B.; cégjegyzékszám: 11. Pk.60786/6; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság,
mint Cégbíróság; képviseli: Török László IT elnök) a továbbiakban „Pénztár”
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden pénztártag, aki 2021. december 31-én tagsági jogviszonnyal rendelkezik, és
a 2021. év folyamán legalább 200 000.-Ft egyéni tagdíjbefizetést teljesített. (A munkáltatók által átvállalt
tagdíj, az un. munkáltatói hozzájárulás összege is beleszámít a 200 000,- Ft-ba.)
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője, az általa jelölt
kedvezményezett, illetve örököse járhat el.
2. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:


a sorsolás lebonyolításában közvetlenül részvevő IT-EB elnök, a Pénztár munkavállalói, valamint e
személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.).

3. A Játék időtartama
A Játék éves egyszeri, amely a meghirdetés évét követő január 31-ig történő sorsolással zárul.
4. Jelentkezés a Játékra
A Játékra nem kell jelentkezni, az abban történő részvétel automatikus a pénztár tagdíj bevételi
nyilvántartásából készült kimutatás alapján.
A nyeremény jogosultság, igénybe vehetőségéhez szükséges pontos név és lakcím a Pénztár aktuális
nyilvántartása szerint kerül megállapításra. A nyeremények átvételében, illetve igénybe vételében a Pénztár
közreműködik. A nyeremény a nyertesek számára teljes mértékben díj- és illeték mentes.
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5. Nyeremény

A Pénztár a pénztártagok érintett köre számára az alábbi munkáltatói tagok által erre a célra
felajánlott nyereményeket sorsolja ki:
Egy – egy hosszú hétvégét 4 fő részére a felajánlást tevő cég alábbi üdülőjében 2022 tavaszán.






a BÁCSVÍZ Zrt. (Kecskemét) Tőserdei üdülőjében
a Debreceni Vízmű Zrt. Mátraszentimrei üdülőjében
a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Dobogókői vendégházában
a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. Hévízen lévő üdülőjében
az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. Lázbérci vendégházában

A Pénztár a Játékkal összefüggő egyéb költségeket viseli, a mindenkori adótörvények szerint keletkező
adófizetési kötelezettséget figyelembe véve, így a pénztártagot ilyen értelemben költség nem terheli.
A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át
készpénzre. A nyeremények érvényesítését a pénztár és a felajánló a nyertessel utólag egyezteti.
6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése
A nyeremények 2022. január 15-20. között kerülnek kisorsolásra. A sorsolást megelőzően a tagi
nyilvántartásból kigyűjtésre kerülnek a feltételeknek megfelelő pénztártagok adatai.
A sorsolás helyszíne a pénztár székhelye. A sorsolás nyilvános, a megtörténtét közleményben a pénztár a
weboldalán közzéteszi, illetve a nyerteseket közvetlenül is értesíti.
A sorsolást három tagú bizottság végzi, amelynek tagjai a Pénztár IT-EB elnöke és egy fő pénztári ügyintéző.
A sorsolásról jegyzőkönyv készül, amelyet az IT-EB elnök aláírásával lát el, és közzétételéről az IT elnök
gondoskodik.
A Pénztár a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott
telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Pénztár a nyertes értesítését a nyertes email elérhetőségén kísérli meg először. A Pénztár kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a
megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota
miatt nem értesül a nyereményről, illetve a pénztár értesítésére 5 munkanapon belül nem reagál.
7. Nyeremény érvényesítése
Ha a Pénztár nem tudja a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményről
szóló levelet a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyeremény további sorsáról, vagy újra
sorsolásáról a Pénztár igazgatótanácsa dönt.
Amennyiben a nyeremény igénybe vételi lehetősége – Vis Maior - meghiúsul 2022. március 1-ig, az ezzel
kapcsolatos egyeztetés eredménytelen, a nyertestől eredő okból a nyeremény a továbbiakban nem vehető
igénybe, a nyeremény nem ruházható át, a Pénztárt ezzel kapcsolatosan semmilyen felelősség nem terheli.
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8. Adatkezelés
A Játék során a meglévő legutolsó tagi adatok kerülnek felhasználásra, többlet adat bekérésre, kiegészítésre
nem kerül sor, a nyugdíjpénztárnál december 31-én rendelkezésre álló adatok kerülnek a sorsolásnál
figyelembe vételre.
9. Felelősség kizárás
A Pénztár a nyeremények meghiúsulás miatti elmaradásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség
kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
10. Egyéb
A Pénztár Igazgató Tanácsa fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat feltételeinek évenkénti
megváltoztatására, illetve szükség szerinti módosítására.

Budapest, 2021. október 14.

Török László
IT elnök
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