
 

SIGNAL EXPRESSZ BALESETBIZTOSÍTÁS KAMPÁNY (FELDOBOX AKCIÓ 2017) 
 

- a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. SIGNAL EXPRESSZ BALESETBIZTOSÍTÁS 
kampányának hivatalos Játékszabályzata -  

 
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, előzetes regisztráció után 
a Szervező által telefonon keresztül – távértékesítéssel létrejövő - biztosítási szerződésekre 
vonatkozik, amennyiben a szerződés megfelel a kiírt feltételeknek. 
 
I. Az akció szervezője 
 
A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. SIGNAL EXPRESSZ BALESETBIZTOSÍTÁS ONLINE 
KAMPÁNY FELDOBOX Akciójának (a továbbiakban: "Akció") szervezője a SIGNAL IDUNA 
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 (Játékosok) 
 
A Szervező által szervezett Akcióban azon Szerződő, egyben Biztosított magánszemély vehet 
részt, aki a SIGNAL EXPRESSZ BALESETBIZTOSÍTÁS feltételekben (nyomtatványszám: 
SIG3130) leírtaknak megfelel, és ahol az Akció időtartama alatt, saját magára mint 
biztosítottra SIGNAL EXPRESSZ BALESETBIZTOSÍTÁS BÁZIS CSOMAGOT köt , és 
amely szerződés az akció lezárásának napján a választott díjfizetési gyakoriságnak 
megfelelően díjjal rendezett. 
 
 
A szerződés létrejötte során a Szervező a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2014. évi LXXXVIII. 
törvény (Bit.), illetve egyéb hatályos magyar jogszabályok, valamint a vonatkozó SIGNAL 
EXPRESSZ BALESETBIZTOSÍTÁS Feltételek és ügyfél-tájékoztató betartásával jár el. 
Emellett a 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 EXPRESSZ BALESETBIZTOSÍTÁS (módozatszám: A1505) 
balesetbiztosítási terméke. 
 
A Játékban nem vehetnek részt a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek közeli 
hozzátartozói. 
 
  
IV. Az Akció időtartama: 2017. augusztus 17 - 2017. október 31. 
 
Az Akció 2017. augusztus 17. napján 00.00 órától 2017. október 31. napján 12.00 óráig tart. 
 
A balesetbiztosítási szerződések megkötésének határideje: 2017. október 31. 12.00 óra.  
 
 
 



 

V. Az Akció menete 
 
Az akció játékszabályzata a http://www.signal.hu/hu/nyeremenyjatekok-akciok/balesetakcio 
oldalon található. 
 
Minden, az Akcióban részt vevő SIGNAL EXPRESSZ Balesetbiztosítási szerződést a 
Szervező számítógépes nyilvántartása rögzíti. Csak és kizárólag azok a kötvényesített 
szerződések vehetnek részt az Akcióban, melyeknél a biztosítás (ajánlat felvételének 
időpontja) kezdete 2017. augusztus 17. és 2017. október 31. közé esik, és amelyek 
2017. november 15-én élő, díjrendezett státuszúak.  
 
 
A Szervező az Akció feltételeinek megfelelő, az Akcióban részt vevő szerződéssel rendelkező 
ügyfelek közül közjegyző jelenlétében sorsolással három személyt/szerződést díjazza. 
 
A sorsolás időpontja: 2017. november 15. 10:00 óra. Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 3. 
emelet. 
 
A Szervező a sorsolás napján közjegyző jelenlétében minden, az egyes Szerződő nevét, 
címét, kötvényszámát tartalmazó adatlapot a számítógépes adatbázisból kinyomtat és a 
kinyomtatott adatlapokat egy urnába elhelyezi és három nyertest, valamint negyedik 
húzásként 1 db pótnyertest húz.  
 
A kinyomtatott adatlapokat Szervező a sorsolást követő 45. napig őrzi meg, azt követően 
megsemmisíti azokat.  
 
 Nyertesnek tekinthető az a Játékos, akinek díjjal rendezett szerződése (kötvényesített 
ajánlata) a kézi sorsolás útján véletlenszerűség elve alapján és közjegyző jelenlétében 
kisorsolásra kerül, feltéve, ha a jelen játékszabályzatban foglalt feltételek megvalósulnak. 
 
Egy tartaléknyertes húzására kerül sor, akinek neve másodikként kerül kisorsolásra közjegyző 
jelenlétében. A tartalék nyertes húzása kizárólag érvénytelen pályázatok esetén elfogadott 
húzási módszer, arra az esetre tartalék nyertes nem húzható, ha valamilyen oknál fogva a 
kisorsolt nyereményeket nem lehet átadni. Amennyiben valamilyen oknál fogva sem az 
elsőként kihúzott játékos, sem a tartalék nyertesek nem felelnek meg a bejelentett és közzétett 
részvételi feltételeknek, úgy további sorsolás („pótsorsolás”) megtartására a szervezőnek 
nincs módja. 
 
A három díjazott nyereménye egy-egy „Kaland” megjelölésű Feldobox utalvány egyenként 
16.000 Ft értékben.  
 
A nyertesek telefonon, illetve postai úton, állandó illetve levelezési címükre küldött 
tértivevényes levélben, valamint a Szervező facebook oldalán kerülnek értesítésre.  
 
https://www.facebook.com/Signal.Biztosito/?ref=aymt_homepage_panel 
 
A nyertesek a nyereményt személyesen, a SIGNAL IDUNA Biztosító Vezérigazgatóságán 
vagy postai úton lakhelyükön vehetik át. A nyereményt a Szervező postai úton kétszer kísérli 
meg kiküldeni. A nyeremények átvételének végső határideje: 2017. december 15.   
 
VI. Adatkezelés 
 
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Részletes 
adatkezelési tájékoztatónk a http://www.signal.hu/hu/adatkezelesi-iranyelveink linken érhető 
el.  

http://www.signal.hu/hu/nyeremenyjatekok-akciok/balesetakcio
https://www.facebook.com/Signal.Biztosito/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.signal.hu/hu/adatkezelesi-iranyelveink


 

 
A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak 
egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni, ebben az esetben a játékban való 
részvétele is megszűnik.  
 
 
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 (facebook-on) a nyertes nevét. 

  
c) A szerződők a részvételükkel egyben hozzájárulnak, hogy a nyertesek nevét és címét a 

város megjelöléssel a Szervező a www.signal.hu weboldalon valamint a saját maga által 
üzemeltetett facebook oldalon közzétegye. 

 
 
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/szerződések érvényességével, valamint az Akció jelen 
szabályzat által nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 
Szervező döntése irányadó. 
 
A személyek téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A 
Szervező kizárhatja az Akcióból azt a személyt, akinek megadott adatai nem valósak. 
 
A személyek a jelentkezéssel automatikusan elfogadják az Akció hivatalos Szabályzatát.  
 
 
A nyereményátvétel után, a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges 
kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. 
 
A Játékra a magyar jog az irányadó. 
 
 
Budapest, 2017. augusztus 4. 
 
 

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 

http://www.signal.hu/

