
Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2017. június 15-tôl 2017. augusztus 31-ig zajló online nyereményjátékának játékszabályzata.

1) A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZÔJE, LEBONYOLÍTÓJA
A promóciós játék elnevezése: „Online nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék”).  A Játék szervezôje: Európai Utazási Biztosító Zrt., székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38., 
cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószám: 12185960-4-44 (a továbbiakban: „Szervezô”).
A Játék lebonyolításával összefüggô, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a BellaCom Marketingkommunikációs Kft., székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 
20. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-196325, adószám: 25040687-2-43 (a továbbiakban: „Lebonyolító”) végzi.

2) A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÔ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvôképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô, a IX/1. pont hatálya alá nem esô természetes 
személyek vehetnek részt (Játékosok).
A Játékból ki vannak zárva:
• a Szervezô vezetô tisztségviselôi, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói;
• a Játék lebonyolítását végzô cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezetô tisztségviselôi, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevô megbízottjai, valamint az itt 
felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

3) A JÁTÉK IDÔTARTAMA
A Játék 2017. június 15-én 00:00 órától 2017. augusztus 31-én 23:59:59 óráig tart.

4) A JÁTÉK MENETE
A Játékban mindenki részt vesz, aki a Játék idôtartama alatt a Szervezô www.eub.hu honlapján elérhetô online szerzôdéskötô rendszerén olyan érvényes utasbiztosítási 
szerzôdést (kivéve Storno Szimpla) köt, amelynek díja eléri a 2000 forintot és amelynek tartama részben vagy egészben a 2017. június 15. – 2017. szeptember 14-ig tartó idôszak 
közé esik, valamint 2017. szeptember 14-ig nem kér rá díjvisszatérítést. Azon ügyfelek között, akik a sikeres szerzôdéskötés után, a „Befejezés” oldalon megjelenô banner 
„Megosztás” gombjának megnyomásával nyilvánosan megosztják a nyereményjátékot a Facebookon, külön sorsoláson vesznek részt.

5) EREDMÉNYHIRDETÉS, A  JÁTÉK NYEREMÉNYE
A Játék idôtartama alatt megkötött összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelôen megkötött biztosítás beszámításra kerül a Játékosok számára. A nyeremény 
sorsolása elektronikus sorsoló programmal történik közjegyzô jelenlétében, amelynek idôpontja: 2017. szeptember  19. 14:00, helyszíne az Európai Utazási Biztosító Zrt. 
székhelye.
A játék fônyereménye:
1 db HUAWEI P9 okostelefon
A Facebookon megosztók között 1 db 100 000 Ft értékû Extreme Digital utalvány kerül kisorsolásra.

A Szervezô fenntartja a  jogot, hogy ha rajta kívülálló okokból nem tudja beszerezni a meghirdetett nyereményt, akkor azonos értékben helyettesítô terméket/szolgáltatást kínál 
a nyertes részére.
A nyerteseket a biztosítás megkötésekor megadott e-mail elérhetôségen keresztül értesítjük a nyeremény sorsolásától számított 5 (öt) naptári napon belül.
A nyeremény sorsolása alkalmával 3-3 (három-három) fô tartaléknyertest sorsolunk ki. A tartaléknyertesek – kisorsolásuk sorrendjében – abban az esetben léphetnek a nyertes 
helyébe, ha
• a nyertes Játékos nem felel meg a játékban való részvétel fenti feltételeinek, vagy
• a nyertes adatait nem megfelelôen adta meg, a Szervezô számára nem elérhetô, vagy
• a nyertes a nyereményre való jogosultságot validáló e-mail értesítéstôl számított 15 (tizenöt) naptári napon belül nem tesz eleget adatközlési kötelezettségének.
A vásárlók a biztosítás megkötésekor elfogadják a jelen játékszabályzatot.
A nyeremények másra nem válthatók át.

6) A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A nyertest e-mailben értesítjük a nyereményrôl, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a Szervezô Facebook üzenôfalán.
A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülô bármely vita esetén a Szervezô döntése az irányadó.
Szervezô fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövôben szervezett promóciójából azt, aki bármely Szervezô által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ 
el.

7) NYEREMÉNY ÁTRUHÁZÁSA
A nyeremény másra át nem ruházható. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja.

8) ADÓZÁSI KÉRDÉSEK
A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség..

9) ADATKEZELÉS
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a Szervezô Adatkezelési tájékoztatója (II. fejezet 9. pont) tartalmazza az alábbi kiegészítéssel: 
A Játék lebonyolítása körében a személyes adatokon a BellaCom Marketingkommunikációs Kft. által végzett mûveletek ( adatfelvétel, nyeremények postázása) tekintetében a 
fent nevezett társaság a Szervezô adatfeldolgozójának minôsül. 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66947/2013.

10) JÁTÉKSZABÁLY FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA, FELELÔSSÉG
Szervezô fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a Játék idôtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze 
vagy megszüntesse. A jelen Játék szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetésérôl szóló értesítést a Szervezô közzéteszi a weboldalon. A Játékosok 
felelôssége, hogy ezekrôl megfelelôen tájékozódjanak.
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervezô mindennemû felelôsséget elhárít, így többek között a biztosítás megkötésekor megadott adatok 
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.), Szervezô semmilyen felelôsséget nem vállal. Szervezô és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem 
vállalnak semmilyen felelôsséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervezô 
és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelôsek  a nyertest vagy bármely harmadik felet érintô esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a 
nyeremény bármely módon történô felhasználásából adódnak.

11) VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervezô a Játékkal kapcsolatban ügyfélszolgálati telefonos kommunikációt és postai levelezést nem folytat.
 A Játékkal kapcsolatos bejelentés, panasz (így különösen a 9) pontban foglalt adatkezeléssel kapcsolatos bejelentés) az alábbi e-mail címen tehetô: marketing@eub.hu

2017. június 15.
Európai Utazási Biztosító Zrt.

RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT
Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató
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