
 

„Első befizetése 20%-kal többet ér!” kampány nyereményszabályzatának módosítása 
 
 

A meghirdetett „Első befizetése 20%-kal többet ér!” elnevezésű kampány (továbbiakban: Kampány) szervezője az  
OTP Nyugdíjpénztár, székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. (Szervező). 

 
Szervező 2018. április 3. napján meghirdetett „Első befizetése 20%-kal többet ér!” elnevezésű kampányát ezúton a 
nyereményszabályzatban fenntartott jogosultság alapján, a mai napon módosítja azzal, hogy a dőlt betűvel szedett résszel a 
nyereményszabályzat pontosításra kerül, amely közvetlenül nem érinti a részvételi feltételeket. 

Szervező kijelenti, hogy a szabályzat jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban 
maradnak. 

 
Részvételi feltételek: 

 

A Szervező által szervezett Kampányban kizárólag azok a jelen kampány során belépéssel vagy átlépéssel új taggá váló 
OTP Nyugdíjpénztári tagok vesznek részt (Játékos), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: 

 

 a 16. életévét betöltött természetes személy hibátlanul és hiánytalanul kitöltött belépési/átlépési nyilatkozata, 
amely 2018. április 03. és június 29. napjai között aláírásra kerül, és az legkésőbb 2018. július 13-ig a Szervezőhöz 
beérkezik, 

 legkésőbb 2018. július 31. nappal a tag egyéni számláján – első befizetésként - jóváírásra kerül legalább az egységes 
havi tagdíj (minimum 5.000 Ft) összege, 

 A „ Garantált ajándék összegének jóváírásáról rendelkező nyilatkozat” 1 példányban való kitöltése, aláírása és 
beküldése a Szervezőhöz a 1370 Budapest Pf: 369 levelezési címre, vagy leadása a személyes ügyfélszolgálatára 
(1051 Budapest, Mérleg u. 4.) legkésőbb 2018. július 13-ig. 

 

A Kampány időtartama 
 

2018. április 03. – 2018. június 29. 
 

Garantált ajándék 

 
Az első befizetés összegének 20%-a, maximum 150.000 Ft kerül jóváírásra legkésőbb 2018. szeptember 14-ig a Játékos 
OTP Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számláján, egyéni befizetés jogcímen. 

 
 

Ajándékra jogosultak 

 

Az ajándékra jogosultakat a Szervező legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig állapítja meg. Egy pénztártag csak egyszer 
jogosult az ajándék jóváírására. 

 
 

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 belépési/átlépési és rendelkező nyilatkozatok hiányosságáért/hibájáért (pl. helytelen adóazonosító jel stb.), a 
postai értesítés késedelméért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. 

 Átlépés esetén az áthozott vagyon, valamint az adomány nem minősül első befizetésnek. 

 Csoportos beszedési megbízással történő fizetés esetén, annak késedelméből adódó jogosulatlanságért a 
Szervező nem vállal felelősséget. 

 A garantált ajándékot a Szervező sem postai úton, sem bankszámlaszámra nem teljesíti. 

 Az ajándékra jogosultakat az ajándék jóváírását követő 10 munkanapon belül e-mail-ben értesíti a Szervező, 
amennyiben a játékban résztvevő a rendelkező nyilatkozaton vagy Belépési Nyilatkozaton az e-mail címét 
feltüntette.  

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

 Tájékoztatjuk, hogy az OTP Nyugdíjpénztár és az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 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 visszaélések, 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 közli a Kampány 
Játékosaival. 

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

 A Kampányban résztvevők a részvétellel magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szabályzatot. 

 A Szervező kijelenti, hogy jelen Kampány nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 

XXXIV. törvény hatálya alá. 

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

 Adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-141583/2018. 

 
 
 
 

Budapest, 2018. május 31. 
 
 
 

OTP Nyugdíjpénztár  
 
 
 

http://www.otpnyugdij.hu/

