"Legyen OTTHON is biztonságban” garantált ajándék akció
szabályzata
"Legyen OTTHON is biztonságban” garantált ajándék akció szabályzata Jelen akció
szabályzat a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. hivatalos weboldalán (www.signal.hu)
meghirdetett "Legyen OTTHON is biztonságban” garantált ajándék akció (továbbiakban:
Akció) vonatkozó feltételeit tartalmazza.

1. Az akció szervezője és az Adatkezelő
Az ajándék akció szervezője a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (székhely: 1123 Budapest,
Alkotás u. 50.; adószám: 10828704-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-042159, NAIH
adatkezelési azonosítónk: NAIH-87194/2015) továbbiakban Szervező, Adatkezelő.
Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a társaság honlapján
https://www.signal.hu/hu/adatkezelesi-iranyelveink érhető el további információ.

2. Az akció időtartama
Az akció 2019. szeptember 16-tól 2021. szeptember 30-ig tart.

3. Az akció részvételi feltételei
Az akcióban azon magyarországi lakóhellyel rendelkező szerződő vehet részt, aki az Akció
időtartama alatt, azaz 2019.09.16-tól 2021.09.30-ig, vagy az akció visszavonásig SIGNAL
OTTHON vagy BÁSTYA MAX lakossági vagyonbiztosítást köt. Feltétel, hogy a szerződés
kockázatviselési kezdete szintén a játék időtartamán belül kezdődjön. További feltétel, hogy
a szerződésnek tartalmaznia kell épület és/vagy ingóság biztosítási modulokat is, valamint
együttesen teljesülnie kell az alábbi 3 feltételnek:
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)
Az akció ajándéktárgyai a 4. pontban leírt éves díjfizetési sávok alapján kerülnek
meghatározásra.
Az ajándéktárgy átadásának jogosságát a tarifálóprogramok ellenőrzik, és az ajánlaton
automatikusan feltüntetésre is kerül az ajándéktárgy típusa amennyiben az az alábbi
szabályok esetén az jár.
Az ajándéktárgy átvételét az ügyfélnek le kell igazolnia aláírásával az ajánlaton.
Kizárólag azon játékosok vesznek részt az Akcióban, akik szerződéseiket a fenti időponton
belül a SIGNAL IDUNA Biztosító belső 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.
Amennyiben az ügyfélakció időtartama alatt a szerződő több biztosítási szerződést köt, úgy
jogosult a biztosítási összegnek megfelelő ajándéktárgyak többszöri átvételére is. Az
akcióban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói.

4. A garantált ajándékok
Ajándéktárgyaink a fizetendő éves díj alapján:
36 000 Ft – 41 999 Ft éves biztosítási összegig: Túláramvédelemmel ellátott dugaszolóaljzat
42 000 Ft – 47 999 Ft éves biztosítási összegig: ABC porral oltó tűzoltó készülék
48 000 Ft éves biztosítási összegtől: Optikai elemes füstérzékelő berendezés
A garantált ajándékok szerződőhöz való eljuttatását a Szervező a SIGNAL IDUNA Biztosító
értékesítési hálózatában meglévő üzletkötőkön keresztül juttatja el, személyes úton. Az
ajándék készpénzre nem átváltható.
A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, hogy a jogosultak hozzájussanak ajándékukhoz. Az
esetleges termékhibákért, a termék helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi
problémákért, ill. vagyoni károkért a Szervezőt felelősség nem terheli.
Budapest, 2019. 09. 02

