
 

 

 

 

„NEM MINDEN KEZDET NEHÉZ!” 
NYEREMÉNYJÁTÉK MEGHOSSZABBÍTOTT LEJÁRATTAL 

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE  

A „NEM MINDEN KEZDET NEHÉZ! " 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 Pannónia Nyugdíjpénztár új 

belépők számára akciót hirdet („NEM MINDEN KEZDET NEHÉZ”, „Akció” vagy „Játék”). 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA  

2022. JÚLIUS 8. –2022. DECEMBER 31-IG 

A játékban kizárólag a mellékelt „Garantált ajándék összegének jóváírásáról rendelkező és 

adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat” kitöltésével vesznek részt az új belépők, amennyiben ez a 

belépési nyilatkozattal együtt a Pénztárhoz 2022. december 31-ig beérkezik. A Szervező kizárja 

felelősségét arra az esetre, ha egy nyilatkozat – bármilyen okból kifolyólag – a fenti időintervallumban 

nem érkezik be hozzá. 

AZ AKCIÓ ÉS A JÁTÉK CÉLJA  

• nyugdíjpénztári tagok átlagéletkorának csökkentése, fiatalítás 

• az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás lehetőségének megismertetése szélesebb körben  

• az öngondoskodás erősítése pénztártagok közreműködésével 

• új tagok belépésének ösztönzése a Pannónia Nyugdíjpénztárba 

A JÁTÉK RÉSZTEVŐI  

A Játékban belépési nyilatkozatának benyújtásával önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszony 

létesítését a Szervezőnél kezdeményező 16. életévét betöltött magánszemély vehet részt.  

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

Szakértői Bizottság tagjai. 

GARANTÁLT AJÁNDÉK  

Az első tagdíjbefizetés (egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás) összegének 20%-a, maximum 

100.000 Ft kerül befizetésre legkésőbb 2023. február 28-ig a Játékos Pannónia Nyugdíjpénztárnál 

vezetett egyéni számláján, amennyiben a Játékos „Garantált ajándék összegének jóváírásáról 

rendelkező és adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot kitölti és eljuttatja a 

Szervezőhöz. 

 

 

 



 

 

 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

A Szervező által meghirdetett Játékban kizárólag azok a belépéssel vagy átlépéssel új taggá váló 

Pannónia Nyugdíjpénztári tagok vesznek részt (Játékos), akik az alábbi együttes feltételeknek 

megfelelnek: 

▪ A belépés kezdeményezése a pannonianyp.hu weboldalon, ügyfélszolgálaton elérhető belépési 

nyilatkozat, valamint a „Garantált ajándék összegének jóváírásáról rendelkező és adatkezeléshez 

hozzájáruló nyilatkozat” szabályszerű kitöltésével és beküldésével történik. Papír alapon aláírt és két 

tanúval hitelesített nyilatkozatokat postai úton a 1441 Budapest, Pf. 50 címre, az AVDH-s 

hitelesítéssel ellátott, vagy elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatokat az epapir@pannonianyp.hu 

címre kell beküldeni. 

▪ A nyilatkozatokat legkorábban a kezdő napon és legkésőbb a záró napon történő beérkezéssel 

fogadja el a Szervező. 

▪ Az első egyéni tagdíj, vagy munkáltatói hozzájárulás legkésőbb 2023. január 31-ig, legalább az 

egységes havi tagdíjnak megfelelő (minimum 6.000 Ft) összegben a Nyugdíjpénztár bankszámlájára 

beérkezik. 

▪ Tagsági jogviszony fennállása a garantált ajándék jóváírásának időpontjában. 

ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK  

A „Garantált ajándék összegének jóváírásáról rendelkező és adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat” 

elfogadása, Játékos általi aláírása alapján a jelen nyereményszabályzatban előírt együttes feltételek 

teljesítése esetén a Játékost megillető garantált ajándékot (első egyéni tagdíj vagy munkáltatói 

hozzájárulás 20%-át, de maximum 100.000 Ft-ot) a  Szervező a nyeremény alapját képező befizetésnek 

megfelelően a Játékos Pannónia Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlájára fizeti be, egyéni eseti 

tagdíjbefizetés jogcímen.  

A garantált ajándékhoz tartozó felmerülő személyi jövedelemadó és SZOCHO kötelezettséget a 

Szervező befizeti az adóhatóság részére, amelyről az érintettek részére kiadja az adóigazolást. A 

szervező ezt saját költségként számolja el és fizeti be az adóhatóság részére.  

A garantált ajándék összegéből mindössze a működési és likviditási tartalék kerül levonásra a sávos 

felosztás alapján. (Tagdíjak tartalékok közti felosztása) 

 Az esetleges egyéb felmerülő költségeket a Játékos viseli. 

ADATKEZELÉS  

▪ A Játékban történő részvétel esetében a Pannónia Nyugdíjpénztár a résztvevő pénztártagnak 

„Garantált ajándék összegének jóváírásáról rendelkező és adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat”-

ban megadott személyes adatait (név, levelezési cím, állandó lakcím, telefonszám) az Akció 

keretében annak lebonyolítása és a nyeremény kifizetése céljából, az ahhoz szükséges mértékben 

a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) jogalapon kezeli.  

▪ A Szervező a résztvevők fent hivatkozott személyes adatait a jelen Szabályzatban és „Garantált 

ajándék összegének jóváírásáról rendelkező és adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat”-ban 

rögzítettektől eltérő célra nem használja fel.  

▪ 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 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://www.pannonianyp.hu/tagdij/


 

 

 

 

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 tájékoztatás és szabályok a Szervező honlapján közzétett, 

a pénztártagokra, ügyfelekre vonatkozó Általános Adatkezelési Tájékoztatóban érhetőek el 

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

EGYÉB  

▪ Az adomány, valamint átlépés esetén az áthozott vagyon nem minősül első befizetésnek. 

▪ Egy pénztártag csak egyszer jogosult a garantált ajándék jóváírására. 

▪ Csoportos beszedési megbízással történő fizetés esetén, annak sikertelenségéből, késedelméből 

adódó jogosulatlanságért a Szervező nem vállal felelősséget. 

▪ Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a Játékban a pénztártagra beazonosítható 

befizetések vesznek részt. A befizetés beazonosításához legalább két személyes adat – pénztártag 

neve, illetve adóazonosító jele vagy tagsági azonosítója – szükséges, amelyet a befizetéskor kell 

megadni. Az adatok hiányos vagy helytelen megadása miatt a nyereményjátékból való kimaradásért 

a felelősség a Játékost terheli. 

▪ A garantált ajándékot a Szervező sem postai úton, sem bankszámlaszámra átutalással nem teljesíti. 

▪ A Szervező által a Pénztártag számlájára történő jóváírás általi nyeremény nem átruházható. 

▪ 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.  

▪ 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, 2022. október 24.  

 

 

Pannónia Nyugdíjpénztár 

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

