
„LEGYEN OTTHON IS BIZTONSÁGBAN!”  
AJÁNDÉKSORSOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT NYEREMÉNYJÁTÉK  
HIVATALOS SZABÁLYZATA (2020. március 19-i módosított verzió)

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. ajándéksorsolással egybekötött egyszeri nyereményjátékot indít a 2019. szeptember 16.  
és 2020. március 15. között kötött SIGNAL OTTHON és SIGNAL BÁSTYA vagyonbiztosítási termékekre az alábbi keretfelté-
telekkel.
A szabályzat a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. meghirdetett nyereményjáték ideje alatt a Szervezőhöz beérkező biztosítási aján-
latokra vonatkozik, amennyiben az ajánlat megfelel a kiírt feltételeknek.

I. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 
A nyereményjáték (a továbbiakban  „Játék”) szervezője a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt., (1123  Budapest,  Alkotás u. 50., cég-
jegyzékszám: 01-10-042159, adószám: 10828704-2-44, a továbbiakban:  „Szervező”). A Játék lebonyolítója és adatkezelője a 
Szervező. 

II. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) azon magyarországi lakóhellyel rendelkező szerződő 
(továbbiakban: Játékos) vesz részt, aki a Játék időtartama alatt, azaz 2019.09.16. és 2020.03.15. napja között a Szervező III. 
pontban leírt egyik vagy mindkét termékére érvényes biztosítási szerződést köt (továbbiakban: szerződés). Feltétel, hogy a 
szerződés kockázatviselési kezdete szintén a játék időtartamán belül kezdődjön és a sorsolás időpontjában díjjal rendezett 
legyen. További feltétel, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell épület és/vagy ingóság biztosítási modulokat is a sorsolás idő-
pontjában, valamint az alábbi 4 szabály együttes teljesülése esetén lehetséges a meghatározottak alapján:
1.) Az épület Ft/m2 értéke legalább 320.000 Ft/m2 legyen.
2.) Az épület szilárd falazatú legyen.
3.) Az alábbi kiegészítő modulok közül 3 megléte

•	 Lakás	assistance
•	 Balesetbiztosítás
•	 Diák	balesetbiztosítás	(BÁSTYA	MAX)
•	 Munkanélküliség	esetén	díjmentesítés
•	 Haláleseti	költségtérítés	(OTTHON)
•	 Kockázati	életbiztosítás	(BÁSTYA)
•	 Bővített	üvegátalány	(OTTHON)
•	 Bármilyen	kiegészítő	üvegbiztosítás	(BÁSTYA	MAX)
•	 Kiegészítő	gépjármű-biztosítás
•	 Garancia	idő	meghosszabbítása
•	 Besurranásos	lopás
•	 Hűtött	élelmiszer	megromlása
•	 Mezőgazdasági	kiegészítő	biztosítás
•	 „Utitárs”	biztosítás	(OTTHON)
•	 Privát	szállítmány-biztosítás	(BÁSTYA	MAX)

4.) A szerződés éves biztosítási díja legalább 36 000 Ft legyen.

Kizárólag	azon	játékosok	vesznek	részt	a	Játékban,	akik	szerződéseiket	a	fenti	időtartamon	belül	a	SIGNAL	IDUNA	Biztosító	
értékesítési hálózatában meglévő üzletkötőkön keresztül kötötték.
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 Szerződési 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. 
A Játékban egy Játékos többször is részt vehet, amennyiben az ügyfélakció időtartama alatt szerződőként több biztosítási 
szerződést köt a játékban részt vevő biztosítási termékekből jelen szabályzatban írtak szerint. Ebben az esetben a Játékos 
neve annyiszor szerepel, ahány szerződési ajánlatot tett.  
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a jelen szabályzatban felsorolt sze-
mélyek közeli hozzátartozói.



A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendel-
kezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a sza-
bályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. 
Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket nem fogadja el, illetve az abban előírt feltételeknek nem felel 
meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

 III. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK 
SIGNAL	OTTHON	és	BÁSTYA	MAX	lakossági	vagyonbiztosítások.

A Játék időtartama:
A Játék 2019. szeptember 16. 00.00 órától  2020. március 15. 24.00 óráig tart.   

IV. A JÁTÉK MENETE
A sorsolás időpontja és helyszíne: 2020.03.31. 10.30., a Szervező budapesti székhelyén. 
A Szervező a sorsolás időpontját a 2020-as járványügyi veszélyhelyzetet figyelembe véve elhalasztja.  A sorsolás új időpontja 
és helyszíne: 2020. augusztus 31. 10.30., a Szervező budapesti székhelyén. 
A sorsolási feltételek nem változnak.
A Szervező a játékban részt vevő valamennyi szerződést számítógépes nyilvántartásban rögzít. 
Az Értékelő Bizottság a következő nyereményt sorsolja ki nyilvános sorsolás keretében:
1 db tűzvédelmi csomag (füstérzékelő, porral oltó.. stb) legfeljebb 150 ezer Ft értékben a nyertes otthonára szabottan.
Az	Értékelő	Bizottság	összetétele:	3	fő	a	Szervező	részéről	(Érdi	Katalin	marketingvezető,	Mikó	János	termékmenedzser,	vala-
mint	Kovács	Lóránt	adócsoport-vezető.)
A Szervező a sorsolás napján közjegyző jelenlétében minden, az egyes Játékosok nevét, címét és a kötvényszámot tartalmazó 
adatlapot a számítógépes adatbázisból kinyomtat és a kinyomtatott adatlapokat egy urnába elhelyezi. 
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 vélet-
lenszerűség	elve	alapján	és	közjegyző	jelenlétében	kisorsolásra	kerül,	feltéve,	ha	a	jelen	játékszabályzatban	foglalt	feltételek	
megvalósulnak.
A	sorsolást	végző	személy	neve:	Mikó	János	
A nyertest az általa megadott e-mail címre küldött levélben, valamint – rögzített vonalon – telefonon értesítjük a sorsolást kö-
vető 15 napon belül. A nyeremény átadására a szervezőnek a sorsolás napján követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van 
lehetősége. 

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
A  Szervező  a  jelen  Játékszabályban  felsorolt  nyereményen  túlmenő  egyéb  nyereményt nem sorsol. 
A magánszemélyek nyereményhez kapcsolódó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket a Szervező viseli, azonban az 
egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik, kivéve a nyertes játékosok postai és telefonon történő értesítésének költségeit. 
A  nyeremény  másra  át  nem  ruházható,  és  pénzre  vagy  más  nyereményre  át  nem váltható. 
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játé-
kost, akinek megadott adatai nem valósak. Érvényes és saját e-mail cím és telefonszám megadásának elmulasztása esetén a 
Játékos részvétele érvénytelennek minősül.
A Játékosok az ajánlat kitöltésével automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.  
A nyereményjátékról információk megtalálhatók  a www.signal.hu weboldalon.
A nyereményátvétel után, a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges szavatossági, garanciális kifogá-
sokért a Szervező felelősséget nem vállal. 
A Játékra a magyar jog az irányadó.

VI. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az Adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást. A játékban való részvétel és az 
ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. 
A Játékosok a részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező idő és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül pub-
likálja és ismertesse a  honlapján és Facebook .hu oldalán a  nyertes nevét és fotóját.

Budapest, 2020.03.19.

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
Szervező


