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ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK - 1 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT
Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2018. június 18-tól 2018. július 1-jéig zajló online nyereményjátékának
játékszabályzata.

1) A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA
A promóciós játék elnevezése: „Online nyereményjáték 1 ” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője:
Európai Utazási Biztosító Zrt., székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.,
cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószám: 12185960-4-44 (a továbbiakban: „Szervez”).

2) A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÔ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (Játékosok) a következő
kivételekkel:
a Játékból ki vannak zárva:
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2
pontjában meghatározott hozzátartozói;
• a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk.
8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

3) A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2018. június 18-án 00:00 órától 2018. július 1-jén 23:59:59 óráig tart.

4) A JÁTÉK MENETE
A Játékban mindenki részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Szervező www.eub.hu honlapján elérhető
online szerződéskötő rendszerén olyan érvényes utasbiztosítási szerződést (kivéve Storno Szimpla) köt,
amelynek díja eléri a 2000 forintot és  amelynek tartama részben vagy egészben a 2018. június 15. –
2018. augusztus 26-ig tartó időszak közé esik, valamint nem kér rá díjvisszatérítést, továbbá  a játékban
való részvételi szándékáról kifejezetten nyilatkozik.

A sorsoláson azok az érvényes kötvények vesznek részt, amelyeket a játék időtartama alatt kötöttek.

5) EREDMÉNYHIRDETÉS, A JÁTÉK NYEREMÉNYE
A Játékosok számára a játék időtartama alatt megkötött valamennyi olyan érvényes, a részvételi
feltételeknek megfelelően megkötött biztosítás beszámításra kerül, amely esetben a Játékos nyilatkozott a
nyereményjátékban való részvételről és a játékkal kapcsolatos adatkezelésről.
A nyeremény - 1 db Fujifilm Instax Mini 9 fényképezőgép + Fujifilm Instax Mini Airmail film -
sorsolása elektronikus sorsoló programmal történik közjegyző jelenlétében, az Európai Utazási Biztosító
Zrt. székhelyén 2018. július 3-án.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha rajta kívülálló okokból nem tudja beszerezni a meghirdetett
nyereményt, akkor azonos értékben helyettesítő terméket/szolgáltatást kínál a nyertes részére.
A nyertest a biztosítás megkötésekor megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesítjük a nyeremény
sorsolásától számított 5 (öt) naptári napon belül.
A vásárlók a biztosítás megkötésekor elfogadják a jelen játékszabályzatot.
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A nyeremények másra nem válthatók át.

6) A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A nyertest e-mailben értesítjük a nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a
Szervező Facebook üzenő falán.
A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki
bármely Szervező 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 Szervező Adatkezelési tájékoztatója (II.
fejezet 9. pont) tartalmazza az alábbi kiegészítéssel:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66947/2013.

10) FELELÔSSÉG
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít,
így többek között a biztosítás megkötésekor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-
mail cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és az általa a Játék
lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt
kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A
Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a nyertest vagy bármely
harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a
nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

11) VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező 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 tehető: marketing@eub.hu

2018. július 10.
Európai Utazási Biztosító Zrt.
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ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK -2 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT
Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2018. július 2-től 15-tôl 2018. július 15-éig zajló online
nyereményjátékának játékszabályzata.

1) A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZÔJE, LEBONYOLÍTÓJA
A promóciós játék elnevezése: „Online nyereményjáték-2” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője:
Európai Utazási Biztosító Zrt., székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.,
cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószám: 12185960-4-44 (a továbbiakban: „Szervező”).

2) A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÔ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (Játékosok) a következő
kivételekkel:
a Játékból ki vannak zárva:
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2
pontjában meghatározott hozzátartozói;
• a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk.
8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

3) A JÁTÉK IDÔTARTAMA
A Játék 2018. július 2-án 00:00 órától 2018. július 15-én 23:59:59 óráig tart.

4) A JÁTÉK MENETE
A Játékban mindenki részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Szervező www.eub.hu honlapján elérhető
online szerződéskötő rendszerén olyan érvényes utasbiztosítási szerződést (kivéve Storno Szimpla) köt,
amelynek díja eléri a 2000 forintot és  amelynek tartama részben vagy egészben a 2018. július 2. – 2018.
augusztus 26-ig tartó időszak közé esik, valamint nem kér rá díjvisszatérítést, továbbá  a játékban való
részvételi szándékáról kifejezetten nyilatkozik.

A sorsoláson azok az érvényes kötvények vesznek részt, amelyeket a játék időtartama alatt kötöttek.

5) EREDMÉNYHIRDETÉS, A JÁTÉK NYEREMÉNYE
A Játékosok számára a játék időtartama alatt megkötött valamennyi olyan érvényes, a részvételi
feltételeknek megfelelően megkötött biztosítás beszámításra kerül, amely esetben a Játékos nyilatkozott a
nyereményjátékban való részvételről és a játékkal kapcsolatos adatkezelésről.
A nyeremény - 1 db WayteQ X995 MAX Android 7" GPS navigáció készülék -sorsolása elektronikus
sorsoló programmal történik közjegyző jelenlétében, az Európai Utazási Biztosító Zrt. székhelyén
2018.július 17-én.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha rajta kívülálló okokból nem tudja beszerezni a meghirdetett
nyereményt, akkor azonos értékben helyettesítő terméket/szolgáltatást kínál a nyertes részére.
A nyertest a biztosítás megkötésekor megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesítjük a nyeremény
sorsolásától számított 5 (öt) naptári napon belül.
A vásárlók a biztosítás megkötésekor elfogadják a jelen játékszabályzatot.
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A nyeremények másra nem válthatók át.

6) A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A nyertest e-mailben értesítjük a nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a
Szervező Facebook üzenő falán.
A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki
bármely Szervező 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 Szervező Adatkezelési tájékoztatója (II.
fejezet 9. pont) tartalmazza az alábbi kiegészítéssel:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66947/2013.

10) FELELÔSSÉG
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít,
így többek között a biztosítás megkötésekor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-
mail cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és az általa a Játék
lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt
kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A
Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a nyertest vagy bármely
harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a
nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

11) VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező 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 tehető: marketing@eub.hu

2018. július 10.
Európai Utazási Biztosító Zrt.
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ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK-3 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT
Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2018.július 16-tól-2018. július 29 -ig zajló online nyereményjátékának
játékszabályzata.

1) A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA
A promóciós játék elnevezése: „Online nyereményjáték-3” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője:
Európai Utazási Biztosító Zrt., székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.,
cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószám: 12185960-4-44 (a továbbiakban: „Szervező”).

2) A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÔ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (Játékosok) a következő
kivételekkel:
a Játékból ki vannak zárva:
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2
pontjában meghatározott hozzátartozói;
• a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk.
8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

3) A JÁTÉK IDÔTARTAMA
A Játék 2018.július 16-án 00:00 órától 2018. július 29-én 23:59:59 óráig tart.

4) A JÁTÉK MENETE
A Játékban mindenki részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Szervező www.eub.hu honlapján elérhető
online szerződéskötő rendszerén olyan érvényes utasbiztosítási szerződést (kivéve Storno Szimpla) köt,
amelynek díja eléri a 2000 forintot és  amelynek tartama részben vagy egészben a 2018. július 16. –
2018. augusztus 26-ig tartó időszak közé esik, valamint nem kér rá díjvisszatérítést, továbbá  a játékban
való részvételi szándékáról kifejezetten nyilatkozik.

A sorsoláson azok az érvényes kötvények vesznek részt, amelyeket a játék időtartama alatt kötöttek.

5) EREDMÉNYHIRDETÉS, A JÁTÉK NYEREMÉNYE
A Játékosok számára a játék időtartama alatt megkötött valamennyi olyan érvényes, a részvételi
feltételeknek megfelelően megkötött biztosítás beszámításra kerül, amely esetben a Játékos nyilatkozott a
nyereményjátékban való részvételről és a játékkal kapcsolatos adatkezelésről.
A nyeremény - 1 db Samsung T280 Galaxy TAB A 7' tablet -sorsolása elektronikus sorsoló programmal
történik közjegyző jelenlétében, az Európai Utazási Biztosító Zrt. székhelyén 2018.július 31-én.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha rajta kívülálló okokból nem tudja beszerezni a meghirdetett
nyereményt, akkor azonos értékben helyettesítő terméket/szolgáltatást kínál a nyertes részére.
A nyertest a biztosítás megkötésekor megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesítjük a nyeremény
sorsolásától számított 5 (öt) naptári napon belül.
A vásárlók a biztosítás megkötésekor elfogadják a jelen játékszabályzatot.
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A nyeremények másra nem válthatók át.

6) A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A nyertest e-mailben értesítjük a nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a
Szervező Facebook üzenő falán.
A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki
bármely Szervező 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 Szervező Adatkezelési tájékoztatója (II.
fejezet 9. pont) tartalmazza az alábbi kiegészítéssel:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66947/2013.

10) FELELÔSSÉG
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít,
így többek között a biztosítás megkötésekor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-
mail cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és az általa a Játék
lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt
kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A
Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a nyertest vagy bármely
harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a
nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

11) VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező 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 tehető: marketing@eub.hu

2018. július 10.
Európai Utazási Biztosító Zrt.
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ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK-4 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT
Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2018. július 30-tól-2018. augusztus 12 -ig zajló online
nyereményjátékának játékszabályzata.

1) A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZÔJE, LEBONYOLÍTÓJA
A promóciós játék elnevezése: „Online nyereményjáték-4 ” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője:
Európai Utazási Biztosító Zrt., székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.,
cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószám: 12185960-4-44 (a továbbiakban: „Szervező”).

2) A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÔ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (Játékosok) a következő
kivételekkel:
a Játékból ki vannak zárva:
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2
pontjában meghatározott hozzátartozói;
• a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk.
8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

3) A JÁTÉK IDÔTARTAMA
A Játék 2018.július 30-án 00:00 órától 2018. augusztus 12-én 23:59:59 óráig tart.

4) A JÁTÉK MENETE
A Játékban mindenki részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Szervező www.eub.hu honlapján elérhető
online szerződéskötő rendszerén olyan érvényes utasbiztosítási szerződést (kivéve Storno Szimpla) köt,
amelynek díja eléri a 2000 forintot és  amelynek tartama részben vagy egészben a 2018. július 30. –
2018. augusztus 26-ig tartó időszak közé esik, valamint nem kér rá díjvisszatérítést, továbbá  a játékban
való részvételi szándékáról kifejezetten nyilatkozik.

A sorsoláson azok az érvényes kötvények vesznek részt, amelyeket a játék időtartama alatt kötöttek.

5) EREDMÉNYHIRDETÉS, A JÁTÉK NYEREMÉNYE
A Játékosok számára a játék időtartama alatt megkötött valamennyi olyan érvényes, a részvételi
feltételeknek megfelelően megkötött biztosítás beszámításra kerül, amely esetben a Játékos nyilatkozott a
nyereményjátékban való részvételről és a játékkal kapcsolatos adatkezelésről.
A nyeremény - 1 db Quazar Spaceship powerbank (mobil vésztöltő) + Quazar Loudbox Speaker
(bluetooth hangszóró) -sorsolása elektronikus sorsoló programmal történik közjegyző jelenlétében, az
Európai Utazási Biztosító Zrt. székhelyén 2018.augusztus 14-én.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha rajta kívülálló okokból nem tudja beszerezni a meghirdetett
nyereményt, akkor azonos értékben helyettesítő terméket/szolgáltatást kínál a nyertes részére.
A nyertest a biztosítás megkötésekor megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesítjük a nyeremény
sorsolásától számított 5 (öt) naptári napon belül.
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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 nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a
Szervező Facebook üzenő falán.
A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki
bármely Szervező 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 Szervező Adatkezelési tájékoztatója (II.
fejezet 9. pont) tartalmazza az alábbi kiegészítéssel:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66947/2013.

10) FELELÔSSÉG
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít,
így többek között a biztosítás megkötésekor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-
mail cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és az általa a Játék
lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt
kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A
Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a nyertest vagy bármely
harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a
nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

11) VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező 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 tehető: marketing@eub.hu

2018. július 10.
Európai Utazási Biztosító Zrt.
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ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK-5 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT
Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2018. augusztus 13-tól-2018. augusztus 26 -ig zajló online
nyereményjátékának játékszabályzata.

1) A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZÔJE, LEBONYOLÍTÓJA
A promóciós játék elnevezése: „Online nyereményjáték-5” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője:
Európai Utazási Biztosító Zrt., székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.,
cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószám: 12185960-4-44 (a továbbiakban: „Szervező”).

2) A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÔ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (Játékosok) a következő
kivételekkel:
a Játékból ki vannak zárva:
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2
pontjában meghatározott hozzátartozói;
• a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk.
8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

3) A JÁTÉK IDÔTARTAMA
A Játék 2018. augusztus 13-án 00:00 órától 2018. augusztus 26-án 23:59:59 óráig tart.

4) A JÁTÉK MENETE
A Játékban mindenki részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Szervező www.eub.hu honlapján elérhető
online szerződéskötő rendszerén olyan érvényes utasbiztosítási szerződést (kivéve Storno Szimpla) köt,
amelynek díja eléri a 2000 forintot és amelynek tartama részben vagy egészben a 2018. augusztus 13. –
2018. augusztus 26-ig tartó időszak közé esik, valamint nem kér rá díjvisszatérítést, továbbá  a játékban
való részvételi szándékáról kifejezetten nyilatkozik.

A sorsoláson azok az érvényes kötvények vesznek részt, amelyeket a játék időtartama alatt kötöttek.

5) EREDMÉNYHIRDETÉS, A JÁTÉK NYEREMÉNYE
A Játékosok számára a játék időtartama alatt megkötött valamennyi olyan érvényes, a részvételi
feltételeknek megfelelően megkötött biztosítás beszámításra kerül, amely esetben a Játékos nyilatkozott a
nyereményjátékban való részvételről és a játékkal kapcsolatos adatkezelésről.
A nyeremény - 1 db Kindle8 e-könyv-olvasó -sorsolása elektronikus sorsoló programmal történik
közjegyző jelenlétében, az Európai Utazási Biztosító Zrt. székhelyén 2018.augusztus 28-án.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha rajta kívülálló okokból nem tudja beszerezni a meghirdetett
nyereményt, akkor azonos értékben helyettesítő terméket/szolgáltatást kínál a nyertes részére.
A nyertest a biztosítás megkötésekor megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesítjük a nyeremény
sorsolásától számított 5 (öt) naptári napon belül.
A vásárlók a biztosítás megkötésekor elfogadják a jelen játékszabályzatot.
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A nyeremények másra nem válthatók át.

6) A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A nyertest e-mailben értesítjük a nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a
Szervező Facebook üzenő falán.
A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki
bármely Szervező 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 Szervező Adatkezelési tájékoztatója (II.
fejezet 9. pont) tartalmazza az alábbi kiegészítéssel:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66947/2013.

10) FELELÔSSÉG
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít,
így többek között a biztosítás megkötésekor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-
mail cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és az általa a Játék
lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt
kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A
Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a nyertest vagy bármely
harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a
nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

11) VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező 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 tehető: marketing@eub.hu

2018. július 10.
Európai Utazási Biztosító Zrt.
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ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK - FŐDÍJ RÉSZLETES
JÁTÉKSZABÁLYZAT
Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2018. június 15-tôl 2018. augusztus 26-ig zajló online
nyereményjátékának játékszabályzata.

1) A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZÔJE, LEBONYOLÍTÓJA
A promóciós játék elnevezése: „Online nyereményjáték – Fődíj” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék
szervezője: Európai Utazási Biztosító Zrt., székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.,
cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószám: 12185960-4-44 (a továbbiakban: „Szervező”).

2) A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÔ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (Játékosok) a következő
kivételekkel:
a Játékból ki vannak zárva:
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2
pontjában meghatározott hozzátartozói;
• a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk.
8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

3) A JÁTÉK IDÔTARTAMA
A Játék 2018. június 15-én 00:00 órától 2018. augusztus 26-án 23:59:59 óráig tart.

4) A JÁTÉK MENETE
A Játékban mindenki részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Szervező www.eub.hu honlapján elérhető
online szerződéskötő rendszerén olyan érvényes utasbiztosítási szerződést (kivéve Storno Szimpla) köt,
amelynek díja eléri a 2000 forintot és amelynek tartama részben vagy egészben a 2018. június 15. –
2018. augusztus 26-ig tartó időszak közé esik, és nem kért rá díjvisszatérítést, és a játékban való
részvételi szándékáról kifejezetten nyilatkozik és nem került nyertesként kisorsolásra a szervező által
szervezett Online nyereményjáték 1., Online nyereményjáték 2., Online nyereményjáték 3., Online
nyereményjáték 4. és  Online nyereményjáték 5.  elnevezésű játékokban

A sorsoláson azok azon a fentieknek megfelelő érvényes kötvények vesznek részt, amelyeket a játék
időtartama alatt kötöttek.

5) EREDMÉNYHIRDETÉS, A JÁTÉK NYEREMÉNYE
A Játékosok számára a játék időtartama alatt megkötött valamennyi olyan érvényes, a részvételi
feltételeknek megfelelően megkötött biztosítás beszámításra kerül, amely esetben a Játékos nyilatkozott a
nyereményjátékban való részvételről és a játékkal kapcsolatos adatkezelésről, és nem került nyertesként
kisorsolásra a korábbi Online nyereményjáték 1, 2, 3, 4 és 5 játékokban.
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A nyeremény - 1 db 100.000 Ft értékű Neckermann utazási utalvány -sorsolása elektronikus sorsoló
programmal történik közjegyző jelenlétében, az Európai Utazási Biztosító Zrt. székhelyén
2018.szeptember 4-én.

A nyertest a biztosítás megkötésekor megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesítjük a nyeremény
sorsolásától számított 5 (öt) naptári napon belül.
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 nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a
Szervező Facebook üzenő falán.
A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki
bármely Szervező 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 Szervező Adatkezelési tájékoztatója (II.
fejezet 9. pont) tartalmazza az alábbi kiegészítéssel:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66947/2013.

10) FELELÔSSÉG
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít,
így többek között a biztosítás megkötésekor megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-
mail cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és az általa a Játék
lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt
kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A
Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a nyertest vagy bármely
harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a
nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

11) VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező 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 tehető: marketing@eub.hu

2018. július 10.
Európai Utazási Biztosító Zrt.


