
 

 

 

 

„ADÓ-VISSZATÉRÍTÉST A 

PANNÓNIÁBA” AKCIÓ SZABÁLYZAT 
 

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE  

Az „Adó-visszatérítést a Pannóniába” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Pannónia 

Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Szervező), székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11., nyilvántartási 

száma a Fővárosi Törvényszéknél: 01-04-0000052, adószáma: 18067879-2-42. 

Az öngondoskodás elősegítése és erősítése érdekében a Szervező pénztártagjai körében befizetést 

ösztönző, a megtakarítást növelő akciót hirdet („Adóvisszatérítést a Pannóniába akció” vagy „Akció” 

vagy „Játék”). 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA  

2021. január 18.– 2021. július 16.  

AZ AKCIÓ ÉS A JÁTÉK CÉLJA  

➢ az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás növelésének ösztönzése 

➢ az öngondoskodás erősítése tagok közreműködésével 

➢ az adóvisszatérítés fontosságára, a munkáltatói hozzájárulás utáni kedvezményre történő 

figyelemfelhívás  

A JÁTÉK RÉSZTEVŐI  

Az Akcióban a Szervező nyugdíjpénztár pénztártagjai vesznek részt. A részvétel a „Részvételi 

feltételek” teljesülése esetén automatikus, kivéve, ha a feltételeknek megfelelő pénztártag arról 

nyilatkozik, hogy a Játékban nem kíván részt venni. 

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, továbbá a 

Képviseleti Testület tagjai. 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

A Játékban történő részvétel feltétele, hogy a pénztártag számlájára, az általa a 2020. évi személyi 

jövedelemadó bevallásában tett „önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről szóló” 

rendelkezése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2021. január 18. – 2021. július 16. 

időszakban 2020. évi adóvisszatérítést utaljon.  

A NAV fentiek szerint utalásának a Pénztár tagdíjbefizetési számláján a fenti időszakban történő banki 

jóváírás napja számít.  

A Játékban történő részvétel további feltétele a sorsolás napján fennálló pénztártagsági 

jogviszony. 

 



 

 

 

 

A RÉSZVÉTELBŐL KIZÁRÓ OK  

A részvételi feltételnek egyebekben megfelelő pénztártag a Pénztárhoz legkésőbb 2021. július 20-ai 

beérkezési határidővel benyújtott írásbeli nyilatkozatában nyilatkozhat arról, hogy az Akcióban, a 

Játékban nem kíván részt venni, ebben az esetben a pénztártag nem vesz részt az Akcióban, a 

Játékban. A nyilatkozatokat postai úton az alábbi címen várjuk:  

Pannónia Nyugdíjpénztár, Marketing-kommunikáció, 1068 Budapest, Benczúr u. 11.  

NYEREMÉNYSORSOLÁS A MEGTAKARÍTÁSUKAT KIEMELTEN NÖVELŐ TAGOK KÖZÖTT  

Az Akció keretében a részvételi feltételeknek megfelelő pénztártagok sorsoláson vesznek részt, 

amelyben a Szervező két kategóriában sorsol ki ajándékokat: 

„A” kategória: 100.000 forint vagy azt meghaladó összegű adóvisszatérítés 

❖ 1 db 200 ezer forint értékű IKEA utalványt, továbbá 

❖ 1 db 100 ezer forint értékű IKEA utalványt, továbbá 

❖ 10 db 20 e Ft értékű IKEA utalványt 

„B” kategória: 9.600 forinttól 99.999 forint összegű adóvisszatérítés kategória 

❖ 1 db 100 ezer forint értékű IKEA utalványt, továbbá 

❖ 10 db 10 e Ft értékű könyvutalványt. 

A sorsolás időpontja: 2021. augusztus 6. 10:00 óra, helyszíne: a Szervező által felkért közjegyző 

iroda. A sorsolás zártkörű, közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás során minden nyereményre 1-1 

pótnyertes kerül kisorsolásra. 

KIÉRTESÍTÉS, A NYEREMÉNYEK MEGKÜLDÉSE, ÁTVÉTELE  

A nyertes tag kiértesítése a Szervező által postai úton, ajánlott tértivevényes levélben történik, a 

pénztári nyilvántartásban szereplő levelezési címre, annak hiányában az állandó lakcímre. 

A nyeremény megküldése a nyertes tag részére (illetve az alábbi esetekben a pótnyertes tag részére) 

a Szervező által postai úton, ajánlott tértivevényes levélben történik, a pénztári nyilvántartásban 

szereplő levelezési címre, annak hiányában az állandó lakcímre. 

A nyeremény postai úton történő átvételének időpontja a visszaérkezett tértivevényen megjelölt időpont, 

ennek hiányában a tértivevényes küldemény feladását követő 5. munkanap (kézbesítési vélelem). A 

Szervező csak a postai küldemény feladásért felel, a postai kézbesítés hibájáért, hiányosságáért nem 

vállal felelősséget. A postai kézbesítés hibája, hiányossága, egyéb postai mulasztás esetén a 

pénztártag a Magyar Posta Zrt.-vel szemben érvényesíthet igényt. 

A nyertes tag részére küldött és visszaérkezett, nyereményt tartalmazó postai küldeményt a Szervező 

nem küldi meg újra, a nyeremény a pótnyertesre száll. A nyereményt a pótnyertes részére a Pénztár 5 

munkanapon belül küldi meg.  

A pótnyertes tag részére küldött és visszaérkezett, nyereményt tartalmazó postai küldeményt a 

Szervező nem küldi meg újra, a nyeremény elévül. 

 



 

 

 

 

ADATKEZELÉS  

▪ Az Akcióban, illetve Játékban történő részvétel esetében a Pannónia Nyugdíjpénztár a résztvevő 

pénztártagnak az adatbázisában nyilvántartott személyes adatait (név, levelezési cím, állandó 

lakcím, telefonszám) az Akció, illetve az ajándéksorsolás keretében annak lebonyolítása és a 

nyeremény eljuttatása céljából, az ahhoz szükséges mértékben jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) 

pont) jogalapon kezeli.  

▪ A Szervező a résztvevők adatait a jelen Szabályzatban rögzítettektől eltérő célra nem használja fel, 

az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelők, adatfeldolgozók kivételével 

harmadik személynek nem adja át.  

▪ Tájékoztatjuk, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), továbbá az Európai Parlament és a 

Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelve 

gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 

illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre 

juttatásához szükségesek.   

▪ Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályok a Szervező honlapján közzétett, a 

pénztártagokra, ügyfelekre vonatkozó Általános Adatkezelési Tájékoztatóban érhetőek el 

(http://www.pannonianyp.hu/adatkezeles/).  

▪ A fődíjak nyertesét a Pénztár a nyereményről történő kiértesítéskor megkeresi annak érdekében, 

hogy önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pénztár a nyertesről, illetve a nyeremény 

átadásáról fényképfelvételt készíthessen, továbbá a nyertes nevét és fényképfelvételét marketing 

célból a honlapján és kiadványain közzé tegye, felhasználja. Ezen adatkezelésre vonatkozó 

részletes adatkezelési tájékoztatást a Pénztár az önkéntes hozzájárulás fentiek szerinti 

megkérésekor adja meg a nyertesek részére.  

EGYÉB  

▪ A nyereményekhez kapcsolódó, hatályos jogszabályok szerint felmerülő adó- és járulékfizetési 

kötelezettségeket és a nyeremények kézbesítése költségét (posta) a Szervező téríti meg, míg az 

egyéb felmerülő költségeket – mint például a nyeremény felhasználásának a költségét – a nyertes 

pénztártag viseli.  

▪ A nyeremények készpénzre nem válthatók. Amennyiben a nyertes pénztártag nem kívánja 

felhasználni a nyereményét, lehetősége van arra – a nyeremény átvételét követően –, hogy 

nyereményét más személyre átruházhassa. A nyeremény átvételét követően azonban sem a nyertes 

pénztártag, sem az a személy, akire a nyeremény a nyertes pénztártag által átruházásra került, 

semmilyen követelést nem támaszthat a Szervezővel szemben.  

▪ Amennyiben a nyertes pénztártag cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a 

nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag 

törvényes képviselője jogosult.  

▪ A Szervező a nyeremények és az azon vásárolt termék minőségét illetően semmiféle felelősséget 

nem vállal. Minőségi kifogással az utalvány kibocsátójához és a vásárolt termék forgalmazójához 

fordulhat a nyertes pénztártag, illetve a nyeremény felhasználója.  

▪ Amennyiben a Játék során visszaélés, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre 

adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, 

illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.  

http://www.pannonianyp.hu/adatkezeles/


 

 

 

 

▪ Szervező fenntartja magának a jogot a fenti részvételi feltételek megváltoztatására. Szervező 

bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a www.pannonianyp.hu honlapon 

keresztül közöl a nyereményjáték résztvevőivel.  

▪ A pénztártag felelőssége, hogy a Játék során a Szervező által nyilvántartásaiból felhasznált adatai 

megfelelnek a valóságnak, és hogy a név, levelezési cím, állandó lakcím és telefonszám adataiban 

beállt változást haladéktalanul bejelentse a Szervezőnek.  

 

Budapest, 2021. január 18.  

 

 

Pannónia Nyugdíjpénztár 


