
 

 
 

 
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a MetLife Biztosító  Zrt. 
által meghirdetett Tavaszi kampányra (a továbbiakban: Kampány) a következő feltételekkel. 

A Kampány szervezője a MetLife Biztosító  Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u.22.) 

1. A Kampányban résztvevő személyek 

A Kampányban részt vehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a MetLife Biztosító 
Zrt. meghatározott biztosítási termékeihez kiegészítő biztosítást vásárol. 

2. A Játék leírása 

Meglévő és új ügyfelek is részt vesznek a sorsoláson, amennyiben Metropolitan, Privát 
nyugdíjprogram és hagyományos életbiztosításokhoz kiegészítő biztosítást vásárolnak a 
kampány ideje alatt. Meglévő biztosítások esetében kiegészítő biztosítás hozzákötése, új 
szerződés esetében pedig a főbiztosításhoz választott kiegészítő biztosítások megvásárlásával 
nyílik lehetőség részt venni a sorsoláson.  

3. A Kampány időtartama 

2015. március 1. – 2015. május 31. 

A nyereménysorsolás időpontjai:  

2015. április 15. 

2015. május 15. 

2015. június 15. 

4. Részvételi feltételek 

A Játékban az vesz részt, aki meglévő vagy új Metropolitan, Privát nyugdíjprogram vagy 
hagyományos életbiztosításához kiegészítő biztosítást vásárol. Az ajánlat aláírása a kampány 
ideje alatt történik meg. 

5. Nyeremény 

A Kampány nyereményei: havonta 3 db Mykronoz ZeBracelet okosóra. 

A nyeremények átvételéhez szükséges a nyertes személyes adatainak megadása (pontos név, 
lakcím). Adatainak megadásával hozzájárul azok kezeléséhez a sorsolás kapcsán. Átadáskor 
átadási jegyzőkönyv készül. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 



 

A MetLife Biztosító  Zrt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül 
alkalmazandó személyi jövedelemadót és megfizeti a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül 
felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot. 

6. Sorsolás 

A kampány során havonta lekérdezés készül az élő szerződésekről, a kötvényesítést követő 
hónap 15-én a sorsolás a MetLife Biztosító  Zrt. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő u.22.) 
történik, a MetLife Biztosító  Zrt. 6 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, amelyről 
hivatalos jegyzőkönyv készül. 

7. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket az általuk megadott e-mailcímen vagy telefonon értesítjük. 

8. A nyeremények átadása 

A nyereménytárgyakat a biztosítási szerződés tanácsadója adja át, a nyertesek 
személyazonosságának ellenőrzését követően átvételi elismervény kitöltésével. 

9. Adatkezelés 

Az ügyfelek a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott 
adataik (ügyfelek esetében: e-mail, név, lakcím) a MetLife Biztosító  Zrt., mint adatkezelő 
adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a 
nyeremények kisorsolása, és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 1 
hónapig. 

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási 
jegyzőkönyvet a MetLife Biztosító  Zrt. székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat 
tartalmazó nyertesi listát szintén a székhelyen 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 
törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. 

A MetLife Biztosító Zrt. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli. 

10. Egyéb 

Az ügyfél a Kampányban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és 
feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén kötvényszámát a MetLife 
Biztosító  Zrt. weboldalán a sorsolástól számított 1 hónapig nyilvánosságra hozza. 

Kelt: Budapest, 2015.március 1.  
 

 


