Groupama Biztosító Zrt. „NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI PROMÓCIÓ 2019 Q1”
elnevezésű promóciójának részletes részvételi szabályzata (a
továbbiakban „Szabályzat”)
1. A Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; a továbbiakban
„Szervező”) által szervezett Promócióban (a továbbiakban „Promóció”) kizárólag azon 18. életévüket
betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt (a
továbbiakban „Résztvevő” vagy „Résztvevők” vagy “Ajándéktárgyra jogosultak”), aki(k) a jelen
Szabályzatban meghatározott időtartam (a továbbiakban „Promóció időtartama”) alatt a Groupama
Biztosító Zrt-nél az alábbi összegű biztosítási díjjal biztosítási szerződést kötnek:
• Életív Nyugdíjbiztosítási szerződést legalább 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint éves biztosítási díjjal.
A garantált ajándékra kizárólag a biztosítási szerződést megkötő szerződő jogosult, a szerződés
biztosítottja, kedvezményezettje nem.
A Promóció időtartama alatt a jelen pontban meghatározott biztosítás Szabályzatban foglaltak szerinti
megkötésével és a Szabályzatban foglalt egyéb érvényességi feltételek teljesítése esetén a Résztvevők a
feltételek teljesülésekor, azon Résztvevő, aki szerződésének éves állománydíja eléri a 300 000 forintot, az
ügyfél választása szerint Xbox ajándéktárgyban vagy Advance Medical Hungary Kft. által megszervezett
szűrővizsgálati csomagban részesül.
Promóció idejére 300 db Xbox One S kerül készletre, amelynek forgalmi értéke 2019. január 4-én a
www.konzolvilag.hu online felületén 79 900,- Ft, azaz hetvenkilencezer kilencszáz forint.
Promóció idejére 150 db Advance Medical szűrőcsomagot biztosítunk kupon formájában, amely értéke
50 000,-Ft, azaz ötvenezer forint, és a promóciós szabályzat 1. sz. melléklete alapján használható fel.
Amennyiben adott garantált ajándékokból rendelkezésre álló készlet/keret felhasználásra kerül, illetve adott
termék nem szerezhető be, abban az esetben egy legalább ugyanolyan technikai jellemzőkkel bíró és/vagy
árával megegyező helyettesítő terméket biztosítunk a Résztvevő részére.
A Promócióban egy Résztvevő akár több biztosítási szerződés megkötésével is részt vehet. A Promócióban
csak a Promóció időtartama alatt, a Szabályzatban rögzített feltételekkel az abban meghatározott biztosítási
szerződés(ek) megkötésével lehet részt venni.
továbbá,
hogy
a
Résztvevő
a
vagy www.groupamanyugdij.hu webes
felületen keresztül létrejött tanácsadás során vagy azt követően tesz ajánlatot a Promóció időtartama alatt
jelen szabályzatban rögzített biztosítási termékek megkötésére, a biztosítási szerződés érvényesen létrejön
és a 4. pontban meghatározott időpontok valamelyikében a biztosítási szerződésre vonatkozóan az alábbi
feltételek teljesül:
a Résztvevő éves díjfizetés esetén egész éves, féléves díjfizetés esetén első féléves, negyedéves díjfizetés
esetén első negyedéves, illetve havi díjfizetés esetén legalább 3 havi díjrendezettséggel rendelkezik.
A
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feltétele

https://www.groupamadirekt.hu/wps/portal/uzletkotot-kerek

Legalább 300 000,-Ft éves biztosítási díjú szerződés megkötése esetén, a szerződő választása alapján
Xbox One S vagy Advance Medical által megszervezett szűrővizsgálati csomag garantált ajándékban
részesül.
Amennyiben az ügyfél a tárgyi ajándékot (azaz xBox One S játékkonzolt) választja, és a biztosítási

szerződés a szerződéskötéstől számított 2 éven belül felmondás vagy visszavásárlás következtében
megszűnik, vagy a díjfizetés szüneteltetésre kerül, akkor a Biztosító a garantált ajándék értékének egy
részét (47 500,-Ft) levonja a kifizetendő felmondási, illetve visszavásárlási összegből.
Amennyiben az ügyfél a Advance Medical Hungary Kft. által megszervezett szűrővizsgálat csomagot
választja, és a biztosítási szerződés a szerződéskötéstől számított 2 éven belül felmondás vagy
visszavásárlás következtében megszűnik, vagy a díjfizetés szüneteltetésre kerül, akkor a Biztosító a
garantált ajándék értékének egy részét nem vonja le a kifizetendő felmondási, illetve visszavásárlási
összegből.
2. A Promóció a 2019. január 21-től 2019. április 12-ig (a "Promóció időtartama") tart.
3. A Szervező elektronikus adatbázisban összesíti a Promóció időtartama alatt jelen Szabályzatban
meghatározott nyugdíjbiztosításokat megkötő Résztvevők adatait – azaz a biztosítási szerződés számát, a
Résztvevő nevét és lakcímét, telefonszámát, e-mail címét - megvizsgálja, mely Résztvevők teljesítik a
Promóció feltételeiben meghatározott minimális éves biztosítási díjra és a díjrendezettségre vonatkozó
feltételeket, majd ezen adatok alapján meghatározza a promócióban az ajándéktárgyra jogosultak körét.
A jogosultak körének meghatározásáról jegyzőkönyv készül.
Ajándéktárgyra jogosultak meghatározásának napja:
• 2019. február 22.
• 2019. március 29.,
• 2019. május 3.,
• 2019. június 14.,
• 2019. július 13.
4. A Szervező az ajándéktárgyra jogosultak meghatározásának napját követő 30 munkanapon belül postai,
elektronikus úton vagy személyesen kézbesíti az ajándéktárgyakat az ajándéktárgyra jogosultaknak a
szerződéskötéskor megadott, illetve egyéb módon egyeztetett címére.
5. Az ajándéktárgyra jogosultak kötelesek a Szervezővel együttműködni a velük való kapcsolatfelvétel során,
illetve az ajándékok átvétele érdekében, beleértve az adózáshoz szükséges azonosító adatok megadását is.
6. A Szabályzatban foglaltak elfogadásával, valamint külön nyilatkozat aláírásával a Résztvevő egyúttal
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 4. pont szerintiszemélyes adatait a Groupama Biztosító Zrt., mint
adatkezelő a Promóció lebonyolítása céljából a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezésének megfelelően kezelje és azokat a Promóciós adatkezeléshez történő
hozzájárulásának visszavonásáig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, a jelen Promóció
lebonyolítása céljából felhasználhassa.
7. Az adatkezelés a Résztvevő hozzájárulásán alapul, adatai tekintetében adatkezelőnek a Szervező minősül. A
hozzájárulást a Résztvevőnek nem kötelező megadnia, a hozzájárulás megadása a biztosítási szerződés
megkötésének nem előfeltétele. A Résztvevő Hozzájáruló Nyilatkozaton megadott személyes adatait a
hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig tárolja a Szervező. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
8. A Résztvevő bármikor kérhet információt az adatai kezeléséről, illetve kérheti az adatai helyesbítését, továbbá
visszavonhatja az adatkezeléshez adott, valamint a kép-, hang- és filmfelvétel készítéséhez adott
hozzájárulását, és kérheti adatai törlését írásban, illetve kép-, hang- és filmfelvétel megsemmisítését a

Szervező címére küldött e-mailben (www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában) vagy
telefonon (+36 1 467 3500), továbbá a www.groupama.hu oldalon található elérhetőségeken. A fentiek szerinti
információkéréssel, adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozattal, valamint adattörléssel kapcsolatos,
igazolt költségeket a Szervező megtéríti. A visszavonás nem érinti az azt megelőzően, a Résztvevő
hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Szervező a Résztvevő kérésére az általa
vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adataihoz hozzáférést biztosít, továbbá Résztvevőnek jogában áll a
kezelt adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kezdeményeznie, és tiltakozhat a
személyes adatok fenitek szerinti kezelése ellen, valamint megilleti a Résztvevőt az adathordozhatósághoz
való jog is. A Résztvevő az adathordozhatóság jogával 2018. május 25. napjától élhet.
A Résztvevő a személyes adataik kezelésével kapcsolatos fenti jogainak érvényesítését és tiltakozásaikat,
kérelmeiket a Szervezőnél vagy írásban jelenthetik be, a 12. pontban rögzített elérhetőségi címein, a Szervező
adatvédelmi tisztségviselője részére címezve: 1380 Budapest, Pf. 1049. Amennyiben a Résztvevő személyes
adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit a Szervezőnél nem sikerült megnyugtató módon
rendeznie, vagy a Résztvevő bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult
bejelentést tenni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: 06 1 391 1400 Telefax:
06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: www.naih.hu.
Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén a Résztvevő jogosult bírósághoz
is fordulni.
Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Promóció időtartama alatt kéri, illetőleg azok
kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Promócióban
való minden jogosultságát elveszti, és a Promócióból kizárásra kerül.
9. Az ajándék visszautasítható. Az ajándék pénzre, illetve más ajándékra át nem váltható. Az ajándék átvétele
után azzal kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges kifogásokért a Groupama Biztosító Zrt.
felelősséget és az ajándéktárgyért szavatosságot nem vállal.
10. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján az ajándékkal kapcsolatban felmerülő, a Szervezőt
terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti.
11. A Szabályzat a Promóció ideje alatt a www.groupama.hu internetcímen érhető el. A Szabályzat
módosításának a jogát a Szervező fenntartja. A módosított Szabályzat a www.groupama.hu internetcímen
kerül nyilvánosságra.
A Promócióban Résztvevők a Promócióban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételt tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
12. Felmerülő esetleges kérdés, panasz esetén Résztvevő személyesen a Szervező ügyfélszolgálati irodáiban
dolgozó munkatársaihoz fordulhat. Telefonon keresztül a Szervező TeleCenter számán +36 1 467 3500,
illetve elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában is állunk ügyfeleink
rendelkezésére. Amennyiben a Résztvevő írásban kíván bejelentést tenni azt az 1380 Budapest, Pf. 1049
levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon is megteheti. Szervező felett a szakmai felügyeletet a Magyar
Nemzeti Bank gyakorolja, elérhetőségei: ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., levélcím: 1534
Budapest, BKKP Pf. 777, helyi tarifával hívható telefonszám: +36 40 203 776, központi fax: +36 1 489
9102, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben
foglalt fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi
eljárás kezdeményezhető.
Budapest, 2019. január 14.
Groupama Biztosító Zrt.

1. számú melléklet
Tájékoztató az Advance Medical Hungary Kft. által megszervezett szűrővizsgálati csomagok
igénybevételéről
Szervező a garantált ajándékra jogosul résztvevők személyes adatait átadja ellátászervező partnerének, az
Advance Medical Hungary Kft-nek (a továbbiakban „Megbízott beszállító”).
Résztvevő hozzájáruló nyilatkozata alapján átadásra jóváhagyott adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail
cím, szerződésszám.
Az ajándék szűrővizsgálati csomag értéke 50 000,-Ft, azaz ötvenezer forint, amelyet Résztvevő kupon
formájában kap meg megadott lakcímére. A kupont a Résztvevő, illetve a hozzátartozója is felhasználhatja, tehát
a kupon átruházható.
Felhasználás folyamata:
Szervező átadja jogosultak adatait Megbízott beszállító részére. Megbízott beszállító telefonon veszi fel az
ajándékra jogosult Résztvevővel a kapcsolatot, és tájékoztatja a felhasználás módjáról, lehetőségeiről és
határidejéről. A szűrővizsgálat(ok) típusát az ügyfél választhatja ki a rendelkezésre álló 50 000 Ft-os
összeghatárig. Amennyiben Résztvevő igényli, a Megbízott beszállító javaslatot tesz személyre szabott
szűrővizsgálatokra. Az igényelt szűrővizsgálatok elsődlegesen Megbízott beszállító szervezésében vehetők
igénybe.
Amennyiben Résztvevő önállóan kívánja megszervezni a szűrővizsgálatokat, úgy arra is lehetőséget nyújt. Ebben
az esetben az igénybe vett szűrővizsgálatról kiállított, a garantált ajándékra jogosult Résztvevő nevére és címére
kiállított számlát a következő címre kell beküldeni:
Advance Medical Hungary Kft.
1092 Budapest
Köztelek utca 6. I. épület, 2. emelet
Az 50 000 Ft-os keretösszeg erejéig a szűrővizsgálatok több részletben is felhasználhatók.
Az ajándék szűrővizsgálatok legkésőbb 2019. december 31-ig vehetők igénybe.
Amennyiben az igényelt szűrővizsgálatok összege meghaladja az 50 000 Ft-ot, úgy Szervező kizárólag 50 000 Ft
összeghatárig téríti meg az igénybe vett vizsgálatok díját, az összeghatáron felüli szűrővizsgálati díj Résztvevő
költsége.

