
 

SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁS AKCIÓ 2017 
 

- a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁSI akciójának hivatalos 
szabályzata -  

 
A szabályzat a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50., 
cégjegyzékszám: 01-10-042159, adószám: 10828704-2-44, KSH szám: 10828704-6511-114-
01, a továbbiakban: "Szervező") által meghirdetett akció ideje alatt, a Szervező 
Vezérigazgatóságára (továbbiakban: VIG) beérkező biztosítási ajánlatokra vonatkozik, 
amennyiben az ajánlat megfelel a kiírt feltételeknek. 
 
I. Az akció szervezője 
 
A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁS Akciójának (a 
továbbiakban: "Akció") szervezője a SIGNAL Biztosító Zrt. 
Az Akció lebonyolítója és adatkezelője a Szervező.  
A Szervező adatkezelés nyilvántartási száma nyereményjáték szervezéséhez kapcsolódó 
adatbázis kezelésével összefüggésben: NAIH-104021/2016.  
 
 
II. Az Akcióban részt vevő személyek  
 
A Szervező által szervezett Akcióban azon magyarországi oktatási intézmény (továbbiakban: 
iskola) vehet részt, amely a SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁSI feltételekben 
(nyomtatványszám: SIG2886) leírtaknak megfelel, és ahol az Akció időtartama alatt,  legalább 
100 000 Ft értékű díjbevétel származik a megkötött biztosítási szerződésekből.  
A SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁSI ajánlatok eredeti példányának (továbbiakban: ajánlat) 
legkésőbb 2017. november 10. napjáig a SIGNAL BIZTOSÍTÓ Zrt. Vezérigazgatóságára 
(igazolható módon) be kell érkezniük, és kötvényesítésre kell kerülniük. A kötvényesítés során 
a Szervező a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.), illetve egyéb 
hatályos magyar jogszabályok, valamint a vonatkozó SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁS 
Feltételek és ügyfél-tájékoztató betartásával jár el. Emellett Szervező fenntartja a jogot, hogy 
az esetleges ajánlatelutasításról és kötvényesítésről a belső utasításainak és vállalási 
irányelveinek betartásával saját hatáskörben döntsön. 
 
III. Az Akcióban részt vevő termék  
 
A Szervező SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁS (módozatszám: A1855) biztosítási terméke. 
  
IV. Az Akció időtartama : 2017. március 01. - 2017. október 31. 
 
Az Akció 2017. március 01. napján 00.00 órától 2017. október 31. napján 24.00 óráig tart. 
 
Az ajánlatok SIGNAL BIZTOSÍTÓ Zrt. Vezérigazgatóságára történő 
beérkezésének határideje: 2017. november 10. 24 óra.  
 
V. Az Akció menete 
 
Az eredményhirdetés időpontja: 2017. november 30.  
 
Minden, az Akcióban részt vevő kötvényesített ajánlatot a Szervező számítógépes 
nyilvántartása rögzíti. Csak és kizárólag azok a kötvényesített ajánlatok vehetnek részt az 
Akcióban, melyeknél a biztosítás kezdete 2017. március 1. és 2017. október 31. közé esik, és 
amelyek 2017. november 10-ig a VIG-re beérkeznek.  
 



 

Egy adott iskola Akcióban történő részvételi feltétele továbbá, hogy   
2017. október 31-i, hivatalosan igazolt (aláírással és az iskola pecsétjével ellátott 
igazolást) létszámát legkésőbb 2017. november 10-ig elküldi a SIGNAL Biztosító 
Vezérigazgatóságára, a Személybiztosítási osztályra. A diákok létszámának elküldésével a 
részvételre történő jelentkezés automatikusan megtörténik. 
 
A Szervező az Akció feltételeinek megfelelő, az Akcióba benevezett iskolák közül azt az első 
hármat díjazza, ahol a tanulók 2017.10.31-i állapot szerinti összlétszámához viszonyítva a 
legtöbb SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁSI szerződéssel rendelkező biztosított diák van. 
 
Az értékelésnél az adott iskolában SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁSSAL rendelkező tanulók 
száma kerül elosztásra az iskola tanulóinak összlétszámával a 2017.10.31-i állapot szerint, és 
az így kapott hányadosokat rangsorolja a Szervező.  
 
Pl.: ”A” iskolában 2017.10.31-én 800 fő a tanulók összlétszáma, ebből 500-an kötöttek 
SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁST. A hányados értéke így: 500/800=0,625 (62,5%). 
 
”B” iskolában 2017.10.31-én 100 fő a tanulók összlétszáma, ebből 93-an kötöttek SIGNAL 
PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁST. Ekkor a hányados értéke: 93/100=0,93 (93%).  
 
Így a ”B” iskola megelőzi a rangsorban az ”A” iskolát. 
  
Holtverseny esetén (egyenlő értékű hányadosok) az alábbi tényezőket mérlegeli a Szervező: 

1. A díjbevétel nagysága. 
2. Amennyiben a hányados és a díjbevétel is megegyezne, a biztosítást kötő diákok 

száma a mérvadó. 
 
Az első három helyezett nyereménye sportszerutalvány 100 000 Ft - 50 000 Ft - 25 000 Ft 
értékben.  
 
A nyertesek telefonon, illetve postai úton, székhelyükre küldött tértivevényes levélben kerülnek 
értesítésre. A nyertesek a nyereményt személyesen, saját székhelyükön vehetik át a SIGNAL 
Biztosító biztosításközvetítő munkatársától.  
 
VI. Adatkezelés 
 
A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: 
 
a) a Szervező díjmentesen felhasználja és kezelje a résztvevők személyi adatait és 

személyes jellegű információit (név, cím, telefonszám, stb.) a jelen Akció lebonyolítása és 
dokumentálása céljára; 

 
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, 

továbbá idő és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül publikálja és 
ismertesse a tömegtájékoztatási médiában a nyertes intézmény nevét, illetve a helység 
nevét, ahol az iskola található. 

 
c) Az iskolák a részvételükkel hozzájárulnak, hogy a nyertesek nevét és címét a város 

megjelöléssel a Szervező a www.signal.hu weboldalon közzétegye. 
 
Az adatszolgáltatás önkéntes. 
 
 
 
 

http://www.signal.hu/


 

 
 
 
VII. Vegyes rendelkezések  
 
A Szervező a jelen Szabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad 
át. 
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre vagy más nyereményre át nem 
válthatók. 
 
Az Akcióban részt vevő ajánlatok érvényességével, valamint az Akció jelen szabályzat által 
nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező 
döntése irányadó. 
 
Az iskolák téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező 
kizárhatja az Akcióból azt az iskolát, akinek megadott adatai nem valósak. 
 
Az iskolák a jelentkezéssel automatikusan elfogadják az Akció hivatalos Szabályzatát.  
 
Biztosító Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata elérhető a www.signal.hu oldalon, illetve 
Biztosító központi ügyfélszolgálati irodájában.  
 
A nyereményátvétel után, a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges 
kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. 
 
 
 
Budapest, 2017. február.28 
 

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 


