NN Biztosító Zrt.

„Kezdjünk el beszélgetni!”
nyereményjáték szabályzat
Hatályos: 2021. szeptember 20-tól

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574)
„Kezdjünk el beszélgetni!” nyereményjátékot („Játék”) rendez, az itt megadott feltételekkel.
1.

A Játék megnevezése: Kezdjünk el beszélgetni! nyereményjáték

2.

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

2.1. A Játék szervezője és lebonyolítója: az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.,
cégjegyzékszám: 01-10-041574, adószám: 10492033–2–44, a továbbiakban Szervező és Lebonyolító).
3.

A Játék időtartama:

2021. szeptember 20., 10 óra 00 perctől – 2021. november 30., 10 óra 00 percig
4.

A sorsolás időpontja és helyszíne

4.1. Sorsolás időpontja: 2021. december 7., 10:00 óra
4.2. Sorsolás helyszíne: NN Biztosító Zrt. székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 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. A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévét betöltött
természetes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel
(a továbbiakban Résztvevő):
Aki a jelen Nyereményjáték szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a www.nn.hu/kedzdjunk-elbeszelgetni weboldalon
a)
b)
c)
d)

e)

kitölti a 3 kérdésből álló kérdőívet, és
a regisztráció során megadja a következő valós adatait: név, születési idő, mobiltelefonszám, e-mail cím,
irányítószám, és
elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályzatot, és
az Adatkezelési tájékoztató megismerése után hozzájárul a személyes adatainak az NN Biztosító Zrt. által a
Játék során, valamint azt követően közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljából történő kezeléséhez,
és
és a „Játszom” gombbal véglegesíti a regisztrációját, amelynek eredményeképpen egy ajánló link generálódik.

5.2. A sorsolásra egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a Résztvevő első
regisztrációját követő összes többi regisztrációját törli, és ezen regisztrációkat így kizárja a Játékból és a sorsolásból. Az
újabb regisztrációk célja ezáltal kizárólag az ajánló link újra-generálása lehet (ld 6.4. pont).
5.3. A nyereményjátékban az NN Biztosító Zrt. munkavállalói, az értékesítési hálózathoz tartozó függő
biztosításközvetítő ügynökei nem vehetnek részt.
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6.

Többszörös nyerési esély

6.1. A www.nn.hu/kezdjunk-el-beszelgetni weboldalon történt sikeres jelentkezést követően minden Résztvevőnek
egy egyedi ajánlólink kerül megjelenítésre a visszaigazoló felületen. Amennyiben Résztvevő ezen ajánló linket tovább
küldi, abban az esetben az ajánló linket elküldő Résztvevő részére annyi további nyerési esély kerül bejegyzésre,
ahányan ezen az ajánló linken keresztül a jelen Nyereményjáték szabályzat 5.1. pontjában meghatározottak szerint új
regisztrálóként csatlakoznak a Játékhoz. Új regisztrálónak a nyereményjátékra az ajánló linken történő regisztrációt
megelőzően még nem regisztrált személyeket tekintjük.
6.2. Amennyiben egy Résztvevő által elküldött ajánló linkről regisztrált új Résztvevő tovább küldi a saját ajánló linkjét,
és azon keresztül további új Résztvevők is regisztrálnak a jelen Nyereményjáték szabályzat 5.1. pontjában
meghatározottak szerint, abban az esetben az eredeti Résztvevő és az eredeti Résztvevő által meghívott Résztvevő is
plusz nyerési esélyt (sorsjegyet) kap a jelen Nyereményjáték szabályzat 8.1. pontja szerint. Ez a folyamat korlátlan
számú további Résztvevő regisztrációja esetén érvényes.
6.3. A Résztvevők az ajánló linket tetszőleges számú személynek elküldhetik az általuk választott kommunikációs
csatornán keresztül.
6.4. Amennyiben a Résztvevő valamilyen oknál fogva a regisztrációja során generált ajánló linkjét elveszíti, abban az
esetben azt lehetősége van újra lekérdeznie. Ehhez ismételten be kell regisztrálni a Játékba a jelen Nyereményjáték
szabályzat 5.1. pontjában leírtak szerint a korábban megadott adatokkal. Az egyedi regisztrációk a telefonszám alapján
kerülnek azonosításra, ha a telefonszám megegyezik a korábban megadottal, az új regisztráció ajánló linkje meg fog
egyezni az első regisztráció ajánló linkjével. Azonban ebben az esetben a Szervező az újabb regisztrációt törli, nem veszi
figyelembe a Nyereményjáték szabályzat 5.2. pontja alapján.
7.

Nyeremények

7.1. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételnek 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:
1.
2.
3.
8.

nyeremény: 1 darab 300 000 forint értékű MediaMarkt online ajándékkártya
nyeremény: 3 darab 100 000 forint értékű MediaMarkt online ajándékkártya
nyeremények: 5 darab 50 000 forint értékű MediaMarkt online ajándékkártya

A sorsolás menete

8.1. A sorsolás jelen Nyereményjáték szabályzat 4.1. pontja szerinti időpontban a 4.2. pont szerinti helyen történik,
számítógépes programmal végzett véletlen szám generálással. A nyertesek kiválasztása a jelen részvételi szabályzatban
meghatározott feltételeknek eleget tevő Résztvevők azonosítására szolgáló digitális sorszámok, mint sorsjegyek
kisorsolásával zajlik. A játék során egy technológiai megoldás folyamatosan figyeli, hogy egy Résztvevőnek hány további
digitális sorszáma van, amit lejegyez a Résztvevők adatait nyilvántartó adatbázisba. A sorsoláskor összesítésre kerül,
hogy összesen hány digitális sorszám került a játékba, majd ezen számtartományban egy számítógépes program
véletlenszerűen kiválaszt 9 db nyertes sorszámot a díjakra, illetve ugyanennyi számú pótnyertest. A sorsolás sorrendje
a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

300.000 forint értékű nyeremény 1 nyertese
100.000 forint értékű nyeremény 3 nyertese
50 ezer forint értékű nyeremény 5 nyertese
300.000 forint értékű nyeremény 1 pótnyertese
100.000 forint értékű nyeremény 3 pótnyertese
50 ezer forint értékű nyeremény 5 pótnyertese

Ezután megállapításra kerül az adatbázis alapján, hogy az adott sorszámú digitális sorszám, mint sorsjegy melyik
Részvevőhöz tartozik. Digitális sorszámnak, mint sorsjegynek, minősül a Résztvevő teljes körű regisztrációja és a
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Résztvevő által megosztott ajánló linkről regisztrált új Résztvevő teljes körű regisztrációja, továbbá ezen új Résztvevő
ajánló linkjén regisztrált új Résztvevő teljes körű regisztrációja, és így tovább. Egy Résztvevő csak egy nyereményt
nyerhet.
8.2. A nyertesek kisorsolását követően Szervező a nyeremények vonatkozásában 1-1 darab pótnyertest is kisorsol.
8.3. 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, (azaz nem sikerül egyeztetni az
elektronikus elérhetőséget, ahova az elektronikus utalvány megküldésre kerülhet) vagy utóbb kiderül, hogy a nyertes
nem felel meg az 5.1. és 5.3. pontban meghatározott feltételeknek.
8.4. Amennyiben a pótnyertes bármely okból nem veszi át a nyereményt jelen Nyereményjáték szabályzat 9.1. és 9.2.
pontjában meghatározottak szerinti módon és időben, vagy utóbb kiderül, hogy a pótnyertes nem felel meg az 5.1. és
5.3. pontban meghatározott feltételeknek, a Szervező az adott, át nem vett nyeremény vonatkozásában újabb soroslást
tart a 8.1.-8.3. pontban meghatározottak szerint a 9.2. pontban meghatározott határidő lejáratát követő 5
munkanapon belül a 4.2.pont szerinti helyszínen.
9.

A nyertesek értesítése

9.1. Szervező a nyerteseket sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről a
regisztráció során megadott telefonszámon, és egyeztetik az elektronikus elérhetőséget, ahova a telefonbeszélgetést
követő 5 napon belül az elektronikus utalvány kiküldésre kerül e-mailben. A nyertes köteles együttműködni annak
érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem
tesz eleget, és emiatt vagy az általa megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremény időben való
átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
9.2. A nyertesek a nyereményük átvételére a 9.1. pont szerinti tájékoztatástól számított 30 napon belül jogosultak. A
30 napos határidőn túl a nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a
pótnyertesre is.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. A nyeremény visszautasítható.
10.2. A nyeremény másra átruházható, de készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.
10.3. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-,
illetve járulékfizetési kötelezettséget.
10.4. A Résztvevő a jelen Nyereményszabályzat 5.1. pontjában meghatározott adatainak megadása után a jelölő
négyzet kipipálásával és a „Játszom!” gombra kattintásával elfogadja, tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek
ismeri el a jelen Nyereményjáték szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul az Adatkezelési
Tájékoztató 2.1. pontja szerinti adatkezeléshez, és a 2.2. pontjában meghatározott közvetlen üzletszerzési célú
megkeresésekhez.
10.5. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges
adatok törlését, vagy az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. és 2.2. pontjában meghatározott célból megadott
hozzájárulásának visszavonását a Nyeremény átvétele előtt kérelmezi. Szervező és Lebonyolító jogosult a jelen
nyereményjáték részvételi feltételeit bármikor, egyoldalúan megváltoztatni.
A jelen Nyereményjáték szabályzat elérhető a www.nn.hu/kezdjunk-el-beszelgetni weboldalon.

