
 

                                                                                              

 

 

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. játékszabályzata az I. SIGNAL IDUNA x Bringázzunk 

egyet! rendezvény kitelepülésével kapcsolatban 

 

Leírás és részvételi feltételek 

1. Általános rendelkezések 
A SIGNAL IDUNA Biztosító az I. SIGNAL IDUNA  x Bringázzunk egyet! rendezvénnyel 
összefüggő kitelepülésének nyereményjátékának (továbbiakban: „Nyereményjáték”) 
szervezője és adatkezelője a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 
50. továbbiakban: Szervező). 
 
2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek 

Nyereményjáték mechanizmus 

A Szervező az I. SIGNAL IDUNA x Bringázzunk egyet! rendezvényen (8242 Örvényes, Fürdő 

u. 41.) a saját kitelepülésénél nyereményjátékot hirdet az alábbi nyereményjáték szabályzat 

szerint.  

A jelen nyereményakció szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a „SIGNAL IDUNA 

Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50., Cégjegyzékszám: 01-10-042159, adószám: 

10828704-2- 44), mint a nyereményakció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki az I. 

SIGNAL IDUNA x Bringázzunk egyet! kitelepüléssel egybekötött nyereményakcióra 

vonatkozóan (a továbbiakban: Játék).  

 

Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a 

Játékban résztvevő személyekre (a továbbiakban: Résztvevő), akik a jelen Szabályzatban 

meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban.  

A Résztvevő a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat 

feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy 

a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Nyereményakció 

Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy 

előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatban 

foglalt feltételeket nem fogadja el, illetve az abban előírt feltételeknek nem felel meg, az 

Játékban nem jogosult részt venni.  

A Nyereményakcióval kapcsolatos információk az  Akcióink, nyereményjátékaink | SIGNAL 

IDUNA oldalon olvashatók. 

 

https://www.signal.hu/hu/nyeremenyjatekok-akciok
https://www.signal.hu/hu/nyeremenyjatekok-akciok


I. A Játékban részt vevő személyek  

A Játékban kizárólag azok a magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi 

tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 18. életévüket 

betöltötték és a Játék időtartama alatt személyes adataik megadása mellett – mellyel 

hozzájárulnak, hogy a SIGNAL IDUNA Biztosító személyesen, telefonon, SMS-ben vagy e-

mailben megkeresse őket akcióival, termékinformációival. A személyes adatok megadása 

mellett, megpörgethetik a SIGNAL IDUNA, kifejezetten a rendezvényre elkészített 

szerencsekerék játékát, melyben vagy garantált nyereményt nyer a játékos vagy részt vehet a 

főnyeremény  sorsoláson.  

 

II. A Játék időtartama  

A Játék kezdő időpontja: 2022. június 17.  

A Játék záró időpontja: 2022. június 19. 

A Főnyeremény kisorsolása: 2022. június 19. napján, 14.00  órakor  a játék helyszínén 

történik. A játék helyszíne: 8242 Örvényes, Fürdő u. 41. 

Nyeremények  

A Játék során az azonnali garantált tárgyi nyereményen túl, 1 db 100 000 Ft értékű 

sportszerutalvány nyeremény kerül kisorsolásra, főnyereményként.  

A Főnyeremény nyertesének nevét a szervező kézi sorsolással húzza ki urnából.  

 

III. Eredményhirdetés  

A nyertes Résztvevő a megadott lakcímén, tértivevényes levélben, vagy ha megadta e-mail 

címét, elektronikus levélben vagy ha megadta telefonszámát, telefonon kerül értesítésre a 

sorsolást követő 15 munkanapon belül.  

 

IV. Nyertesek értesítése, a nyeremények átadása  

A nyeremény átvételéhez a nyertes Résztvevővel a Szervező felveszi a kapcsolatot az általa 

előzetesen megadott lakcímen, amennyiben van e-mail címen vagy telefonszámon. A nyertes 

játékos részére a nyeremény átadására a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn 

belül van lehetőség. A megadott hibás vagy valótlan lakcímből, e-mail címből vagy 

telefonszámból eredő eredménytelen értesítésért Szervező nem vállal felelősséget.   

A nyereményt a Szervező postai úton, vagy előre egyeztetett időpontban személyesen juttatja 

el a nyertes Résztvevő részére a kapcsolatfelvétel során megadott címre.  

A Szervező nem vállal felelősséget a nyertes Résztvevő által megadott hibás címből eredő 

károkért. A nyertes Résztvevő köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy 

a nyeremény átadásának egyeztetése, és a nyeremény átadása megtörténjen. A nyeremény 



utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés 

költsége a Szervezőt terheli.  

Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, nevében bármely jognyilatkozatot a 

törvényes képviselője jogosult tenni; a törvényes képviselő jogosult a nyeremény átvételére is.  

V. Egyéb rendelkezések  

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

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó 

személyi jövedelemadót, a nyeremények postai kézbesítésének költségét és a 

nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék 

megfizetését is vállalja.  

Szervező a jelen Szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a 

módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. A 

Szervező nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Szerződők  

részére. A felhasználók adatainak kezelésére külön adatvédelmi tájékoztató és 

Érdekmérlegelési teszt vonatkozik, amelyek szintén az Akcióink, nyereményjátékaink | 

SIGNAL IDUNA oldalon olvashatók.    

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékidőtartama alatt a Szervező weboldala 

technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el.  

A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevőt ért olyan károkért, kellemetlenségekért, 

amelyek abból adódtak, hogy a Szerződő nem a kellő körültekintéssel járt el, valótlan, 

pontatlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok alapján nem volt elérhető.  

A Résztvevők panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden 

tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A 

Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett 

intézkedéseiről a Résztvevőt tájékoztatja.  

A Szerződő adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az Adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást. 

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a Szerződő fordulhat a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése 

érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.  

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. - Szervező 

Budapest, 2022. május 24. 

 


