
 

 
 
 
„Kezdd el időben!” kampány nyereményszabályzata 
 
A nyereményjáték (továbbiakban: Kampány) szervezője az OTP Nyugdíjpénztár (Szervező),  
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. 
 
Részvételi feltételek 
 
A Szervező által szervezett Kampányban kizárólag az OTP Nyugdíjpénztár azon tagjai vehetnek részt, akik 
az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek: 
 

 a Nyugdíjpénztár tagja 2020. január 23. napján is,  

 2019. december 1. - december 18. között egyösszegben legalább 60.000 Ft befizetést teljesít 
bankkártyával egyéni nyugdíjszámlájára a www.otpportalok.hu oldalon keresztül, 

 a www.otpportalok.hu oldalon aktív nyugdíjpénztári portál regisztrációval rendelkezik legalább  
2019. december 18-tól és 2020. január 23. napján is,  

 az OTP Nyugdíjpénztár portál oldalán a „Feliratkozás hírlevelekre” rész alábbi lehetőségeit 
kiválasztotta  

o Hozzájárulok személyes adatokat tartalmazó elektronikus levél küldéséhez 
o Hozzájárulok elektronikus tájékoztató levelek (hírlevél) küldéséhez 
o Hozzájárulok a reklám és marketing tartalmú megkeresésekhez e-mailben, valamint  

 az OTP Nyugdíjpénztár portál oldalán belépést követően üzenetet küld a Szervező részére 

(Elektronikus levelezés/Levélküldés az OTP Nyugdíjpénztárnak) „Játék regisztráció” téma 
megjelölésével és a „Kezdd el időben!” jelige feltüntetésével. 

 
A Kampány időtartama 
 
Kártyás fizetés indításának kezdőnapja: 2019. december 1. 
Kártyás fizetés indításának zárónapja: 2019. december 18. 
 
Sorsolás 
 
A sorsolás 2020. január 23. napján 10:30 órakor kerül megrendezésre. 
  
A sorsolás helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76.  
A nyertesek a véletlenszerűség elvének megfelelő gépi módszerrel kerülnek kisorsolásra. A sorsolás 
eredménye a Szervező honlapján (www.otpnyugdij.hu) tekinthető meg. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 
 
 
Nyeremények 
 
A Kampány keretében a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 
 

25 darab ajándékutalvány, mely ezüst színű, 44 mm-es Apple Watch Series 5-re váltható be 
 

 
Ajándékutalványok beváltásának módja 

 
A Szervező az ajándékra jogosult Játékost a sorsolás eredményéről a Pénztárnál nyilvántartott e-mail címén 
értesíti a sorsolást követő 10 munkanapon belül. Az ajándékra jogosult Játékos az ajándékutalványt a Pénztár 
www.otpportalok.hu oldaláról bejelentkezést követően pdf formátumban töltheti le legkésőbb 2020. március 9-
ig. Az ajándékra jogosult Játékos a letöltött pdf formátumú ajándékutalványt nevével, lakcímével (értesítési 
címével) és telefonszámával együtt eljuttatja a b2b@istyle.hu mail címre. Ezt követően a termék forgalmazója 
felveszi a kapcsolatot a nyertes játékossal és egyeztetik az ezüst színű, 44 mm-es Apple Watch Series 5 
okosóra kiszállításának helyét, idejét. Ajándékutalványok beváltásának határideje: 2020. március 31. 
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Egyéb 
 

 A Kampányban az OTP Nyugdíjpénztár, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., valamint a Kampány 
szervezésében és lebonyolításában résztvevők munkavállalói nem vehetnek részt. 

 A Kampányban való részvétel önkéntes. 

 A Kampányban csak azon bankkártyás befizetések vesznek részt, melyek a pénztártagra 
azonosítottak, az egyéni nyugdíjszámlán jóváírásra kerültek 2020. január 15-ig. Az adatok hiányos 
vagy helytelen megadása miatt a nyereményjátékból való kimaradásért a felelősség a Játékost terheli. 

 Egy pénztártag csak egy ajándékutalványra jogosult. 

 A nyeremények át nem ruházhatóak és készpénzre nem válthatók. Amennyiben a nyertes Játékos 
nem kíván élni a nyereményével, lehetősége van arra, hogy nyereményéről lemondjon (e-mail: 
info@otpnyugdij.hu, levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 369.) az értesítést követő 30 napon belül. A 
nyereményről való lemondás és az átvételét követően a jövőben a nyertes Játékos semmilyen 
követelést nem támaszthat az OTP Nyugdíjpénztárral szemben.  

 Az ajándékhoz tartozó esetlegesen felmerülő személyi jövedelemadó és SZOCHO kötelezettséget a 
Szervező téríti meg, amelyről szükség szerint az érintettek részére kiadja az adóigazolást.  

 Az ajándékutalvány letöltését követően illetéktelen kezekbe jutásáért a Szervező felelősséget nem 
vállal. 

 A Kampányban részt vevők esetleges nyertesként való kisorsolásuk esetén hozzájárulnak ahhoz, 
hogy nevük nyilvánosságra kerüljön a Szervező internetes oldalán, a részvétellel magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el a Szabályzat valamennyi rendelkezését.  

 Az ezüst színű, 44 mm-es Apple Watch Series 5 okosórák részletes leírása, termékjellemzői a 
www.istyle.hu oldalon találhatók. 

 A Szervező a nyeremények minőségét illetően semmiféle felelősséget nem vállal. Minőségi kifogással 
a termék forgalmazójához kell fordulni. 

 A szervező a Kampánnyal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reklamációkat legkésőbb 2020. 
március 31-i beérkezéssel fogadja be.  

 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a 
nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag 
törvényes képviselője jogosult. 

 Tájékoztatjuk, hogy az OTP Nyugdíjpénztár és az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Általános 
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik az adatok biztonságáról, 
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Az 
adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályok a Szervező honlapján közzétett Adatkezelési 
Tájékoztatóban érhetőek el.  

 Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen nyereményszabályzat feltételeinek, úgy 
a Szervező az érintett Játékost a Kampányból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a Játékos a 
Részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Kampányból kizárásra kerül. 

 Amennyiben a Kampány során visszaélés, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely 
visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Kampányt szüneteltesse vagy 
megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Kampányból kizárja. 

 Szervező fenntartja magának a jogot a fenti részvételi feltételek megváltoztatására. Szervező 
bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a www.otpnyugdij.hu honlapon 
keresztül közöl a nyereményjáték résztvevőivel. 

 Játékos kijelenti, hogy a Kampány során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, az adatokban 
beállt változást kötelesek haladéktalanul bejelenteni a Szervezőnek.  

 A Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. 
évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

 A nyereményjátékra vonatkozó felhívásokban szereplő képi megjelenítések csak illusztrációk, és a 
figyelemfelkeltést szolgálják.  
 
 

Budapest, 2019. november 25. 
 
OTP Nyugdíjpénztár 


