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„Jó díjfizetés” nyereményjáték szabályzat 

Hatályos: 2020. október 15. 

 

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574) „Jó díjfizetés” 
nyereményjátékot („Játék”) rendez, az itt megadott feltételekkel. 

1. A Játék megnevezése: „Jó díjfizetés” nyereményjáték 

2. A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”) 

2.1. A Játék szervezője és lebonyolítója: az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., 
cégjegyzékszám: 01-10-041574, adószám: 10492033–2–44, a továbbiakban Szervező és Lebonyolító). 

3. A Játék időtartama: 

2020. október 15. 00:00 órától – 2021. március 31. 24:00 óráig 

4. A sorsolás időpontja és helyszíne 

4.1. Nyilvános sorsolás időpontja: 2021. június 9. 16:00 óra  

4.2. Nyilvános sorsolás helyszíne: NN Biztosító Zrt. székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. vagy amennyiben 
a helyszínen történő sorsolás bármely okból nem tartható meg (például egészégvédelmi ok), Microsoft Teams 
online konferencián keresztül történik a sorsolás a sorsolási bizottság jelenlétében. 

5. Részvételi feltételek 

5.1. Az nyereményjátékban az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által 
kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött 
cselekvőképes személy jogosult a részvételre, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, 
kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő): 

✓ aki szerződőként a jelen nyereményjáték kezdő időpontjában csekkes díjfizetési módra beállított rendszeres 
díjas biztosítási szerződéssel rendelkezik, és 

✓ aki a nyereményjáték időszaka alatt az adott biztosítási szerződés díjfizetési módját az NN Direkt online 
ügyfélportálon átállítja banki átutalásosra, vagy  

✓ aki a nyereményjáték időszaka alatt az adott biztosítási szerződés díjfizetési módját csoportos beszedési 
megbízásra változtatja, és 

✓ a jelen Tájékoztató 5.3. pontjában meghatározott időpontban az adott biztosítási szerződés élő és az utolsó 
esedékes díjat az új díjfizetési módnak megfelelően fizette meg és díjfizetési késedelem nem áll fenn és  

✓ Szerződő a jelen Nyereményjáték szabályzat 5.3. pontjában meghatározott időpontig a jelen Tájékoztató és 
az Adatkezelési tájékoztató www.nn.hu/valtson-dijfizetesi-modot-es-nyerjen oldalon történő megismerése 
után nem tiltakozik az adatkezelés ellen, és nem jelzi, hogy a jelen nyereményjátékban nem kíván részt venni.  

5.2. A Játékban egy szerződő több olyan biztosítási szerződéssel is részt vehet, amelyek megfelelnek a jelen 
Nyereményjáték szabályzat 5.1. pont szerinti részvételi feltételeknek.  

5.3. A jelen Nyereményjáték szabályzat 5.1. pontjában meghatározott részvételi feltételek fennállását a Szervező 
az adott biztosítási szerződésre vonatkozóan 2021. május 26. napján vizsgálja. 

5.4. Az NN Csoport magyarországi tagvállalatainál dolgozó munkavállalók és az NN Biztosító Zrt értékesítési 
hálózatába tartozó függő ügynökként eljáró biztosításközvetítők és alkalmazottjaik a Játékban nem vehetnek 
részt. 

6. Nyeremények 

6.1. A Szervező a jelen Részvételi szabályzat 5.1. -5.4. pontjában foglalt feltételeknek hiánytalanul eleget tevő 
Résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsolja ki a jelen Nyereményjáték szabályzat 4.1. pont szerinti 
időpontban és 4.2 pontja szerinti helyen: 
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5 db iPhone SE 64 GB fekete színű kártyafüggetlen okostelefon 
 

7. A sorsolás menete 

7.1. A sorsolás számítógépes programmal véletlen szám generálással, a szerződésszámból generált azonosító, mint 
sorsjegy kisorsolásával zajlik, mely a Résztvevők Sorsjegy listájából véletlenszerűen kiválasztja az 5 fő nyertest. 
Csekkes díjfizetési módról átutalásos díjfizetési módra váltás esetén 1 db sorsjegy, csekkes díjfizetési módról 
csoportos beszedésre való váltás esetén 2 db sorsjegy jár átállított szerződésenként. Egy Résztvevőhöz tartozó 
sorsjegyek száma, így a nyerési esély is, a nyereményjáték időszaka alatt a jelen Nyereményjáték szabályzat 
5.1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő több biztosítási szerződés esetében külön-külön 
számítandó. 

7.2. A nyertesek kisorsolását követően Szervező a nyeremények vonatkozásában 1-1 darab pótnyertest is kisorsol. 
7.3. A pótnyertesek akkor lesznek jogosultak a nyereményükre, amennyiben az adott nyeremény vonatkozásában 

a nyertes a részére biztosított 30 napos határidőn belül a nyereményt nem veszi át, vagy utóbb kiderül, hogy 
a nyertes nem felel meg a Nyereményjáték szabályzat 5.1. és 5.3.-5.4. pontban meghatározott feltételeknek. 

7.4. Amennyiben a pótnyertes bármely okból nem veszi át a nyereményt jelen Nyereményjáték szabályzat 8.1. és 
8.2. pontjában meghatározottak szerinti módon és időben, vagy utóbb kiderül, hogy a pótnyertes nem felel 
meg az 5.1. és 5.3. – 5.4. pontban meghatározott feltételeknek, a Szervező az adott, át nem vett nyeremény 
vonatkozásában újabb soroslást tart a 8.1.-8.3. pontban meghatározottak szerint a 8.2. pontban 
meghatározott határidő lejáratát követő 5 munkanapon belül a 4.2.pont szerinti helyszínen.  

8. A nyertesek értesítése 

8.1. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről 
a biztosítási szerződés kapcsán megadott állandó/levelezési címükön postai levélben. 
A nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha 
ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és emiatt vagy az általuk megadott 
adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  

8.2. A nyertesek a nyereményük átvételére a postai levélben történő tájékoztatástól számított 30 napon belül 
jogosultak. A 30 napos határidőn túl a nyertesek a nyereményre jogszerűen nem tarthatnak igényt. Ugyanezen 
szabályok vonatkoznak a pótnyertesekre is. 
 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. A nyeremény visszautasítható. 

9.2. A nyeremény másra átruházható, de készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható. 

9.3. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-
, illetve járulékfizetési kötelezettséget, melyről szóló szükséges igazolást a nyertes részére a nyereménnyel 
együtt átad.  

9.4. A jelen Játékban automatikusan részt vesz minden Résztvevő, aki megfelel a jelen Szabályzat 5.1. pontjában 
meghatározott feltételeknek.  

9.5. Amennyiben a Résztvevő nem kíván részt venni a jelen Játékban, azt szíveskedjen jelezni a nn@nn.hu email 
címen, vagy postai úton a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre írt levélben. 

A nyereményjátékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az nn@nn.hu e-mail címen vagy 
a 1433 (NN TeleCenter) telefonszámon érdeklődhet.  

A jelen „Jó díjfizetés” nyereményjáték részvételi feltételek és a vonatkozó Adatkezelési tájékoztató közzététele a 
www.nn.hu/valtson-dijfizetesi-modot-es-nyerjen honlapon és az Ügyfélszolgálaton, 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 
történik, valamint elérhető az NN Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőinél is. 
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10. Figyelemfelhívás 

10.1. A díjfizetési mód megváltoztatása előtt kérjük, hogy szíveskedjen figyelembe venni a következőket: 

• Döntését ne a jelen nyereményjátékra, az itt megjelölt nyereményre tekintettel hozza meg, 
hanem a saját igényeinek megfelelően, a termék- tájékoztatóban és a vonatkozó biztosítási 
feltételekben megadott információk, adatok, és a saját számlavezető pénzintézete 
üzletszabályzatában meghatározott esetleges költségek figyelembevételével. 

• Kérjük, hogy a fentiek alapján, a szükséges információk birtokában és mérlegelésével hozza meg 
tájékozott döntését. 

Az NN Biztosító Zrt. termékeiről, szolgáltatásairól bővebb információkat a www.nn.hu honlapon találhat. 
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