
 

„NN 30 Ügyfélakció” 

- részvételi feltételek– 

(a továbbiakban Tájékoztató) 

2021. szeptember 20. napjától hatályos 

 
Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574) „NN 30 Ügyfélakció” 
megnevezéssel akciót indít (továbbiakban “Akció”), az itt megadott feltételekkel. 

1. Az Akció megnevezése 

Az Akció elnevezése: „NN 30 Ügyfélakció” 

2. Az Akció szervezője („Szervező”) 

NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574, adószám: 10492033–2–
44) 

3. Az Akció időszaka 

2021. szeptember 20. 0:00 óra – 2021. december 26. 24:00 óra 

4. Részvételi feltételek 

4.1 Az Akcióban az a természetes, 18. életévét betöltött személy jogosult a részt venni, aki az alább meghatározott 
valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő). 

a) Aki szerződőként 2021. szeptember 20. 0:00 óra – 2021. december 26. 24:00 óra között az NN Biztosító 
Zrt. függő ügynöknek minősülő biztosításközvetítői hálózatán keresztül, az erre a célra szolgáló, az NN 
Biztosító Zrt. biztosítási ajánlati nyomtatványának felhasználásával, annak hiánytalan kitöltésével, a 
szerződő és biztosított aláírásával a d) pont szerinti éves díjú 

- 401 jelű Amulett biztosítás,  

- 304 jelű Maraton biztosítás,  

- 441 jelű kockázati életbiztosítás, 

-  455 jelű Motiva nyugdíjbiztosítás, 

-  158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás, 

-  118 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 

-  128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 

-  119 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás,  

- 302 jelű Patrónus biztosítás,  

- 303 jelű Talizmán biztosítás  

és kiegészítő biztosítások megkötésére ajánlatot tesz az NN Biztosító Zrt. részére, melynek a kockázatviselés 
kezdete 2021. szeptember. 21. – 2021. december 27. közé esik. 

b) A biztosítási ajánlatot az NN Biztosító Zrt. elfogadja, a biztosítási kötvényt kiállítja.  

c) 4.4 pont szerinti napon a biztosítási szerződés élő és díjjal rendezett (azaz díjfizetési késedelem nem áll 
fenn), illetve a díjfizetési módtól függően a biztosítási szerződés esedékes havi díjából legalább 6 havi 
díjnak megfelelő összeg hiánytalanul beérkezett a Biztosító számlájára. 

d) A választott szerződés teljes fizetendő éves biztosítási díja összegének (alapbiztosításra és a kiegészítő 
biztosításokra együttesen) eléri vagy meghaladja a 360 000 Ft-ot oly módon, hogy az alapbiztosítás éves 
díja legalább 306 000 Ft, és a kiegészítő biztosítások éves díja legalább az alapbiztosítás éves díjának 15%-
a.  

e) A Szerződő hozzájárul az NN Biztosító Zrt. általi elektronikus kommunikációhoz (“Nyilatkozat az 
elektronikus kommunikációról és a biometrikus adatok kezeléséről”) és ezen nyilatkozatát a jelen 
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tájékoztató 4.4. pontjában meghatározott időpontig nem vonja vissza. 

f) A Szerződő a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása után a 
www.nn.hu/nn30-ugyfelakcio felületen a biztosítási ajánlat megtételét követően az Akció időszakának 
utolsó napjáig az Akcióban történő részvételi szándékát külön regisztrációval kifejezi (a továbbiakban 
Regisztráció).  

4.2. A 4.1. pontban meghatározott életbiztosítási ajánlat megtételének, azaz a szerződő, és a biztosított által aláírt, 
hiánytalanul kitöltött biztosítási ajánlat megtételének az utolsó napja 2021. december 26. 24:00 óra. 

4.3. Az Akcióban egy szerződő több, de legfeljebb három olyan biztosítási szerződéssel is részt vehet, amelyek 
megfelelnek a 4.1. pont szerinti részvételi feltételeknek. 

4.4 A 4.1. pontban meghatározott részvételi feltételek fennállását a Szervező az adott biztosítási szerződésre 
vonatkozóan 2022. augusztus 17-én vizsgálja.  

 

5. Garantált ajándék 

5.1. Az Akció keretén belül a jelen Tájékoztató 4.1. pontjában meghatározottaknak maradéktalanul megfelelő minden 
Résztvevő garantált ajándékban részesül, ami egy 30 000 Ft értékű eMAG elektronikus vásárlási utalvány. Az 
elektronikus vásárlási utalvány felhasználásának részletes feltételeit a Szervező által küldendő e-mail tartalmazza. 

6. A garantált ajándék átadásának menete 

6.1. Az elektronikus vásárlási utalvány átadása a Szervező által elektronikus úton történik, a Résztvevő, mint szerződő 
által a Regisztráció során megadott e-mail címre történő küldéssel a 4.4. pontban szereplő vizsgálati dátumot követő 
15 napon belül. 

6.2. A garantált ajándék más személyre átruházható, viszont készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható. 

6.3. A garantált ajándék a vonatkozó jogszabályok szerint adó-, illetve járulékmentes. 

7. Egyéb rendelkezések 

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

A jelen „NN 30 Ügyfélakció” részvételi feltételek és az Adatkezelési tájékoztató közzététele a www.nn.hu honlapon és 
az Ügyfélszolgálaton (1138 Budapest, Váci út 133.) történik, valamint elérhető az NN Biztosító Zrt. függő 
biztosításközvetítőinél is. 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Akcióból való kizáráshoz vezet, ha a jelen Tájékoztató 4.1. pontjában 
meghatározottak szerint az elektronikus kommunikációhoz adott hozzájárulásának vagy a Regisztráció visszavonását 
kezdeményezi a garantált ajándék 6.1. pont szerinti átadása előtt. 

8. Figyelemfelhívás 

A biztosítási ajánlat aláírása előtt kérjük, szíveskedjék figyelembe venni a következőket: 

• Biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó szándékát alaposan fontolja át. Döntését ne a jelen akcióra, az itt 
megjelölt nyereményre tekintettel hozza meg, hanem a biztosítási igényfelmérőben, a termék- tájékoztatóban 
és a vonatkozó biztosítási feltételekben megadott információk, adatok figyelembevételével. 

• A megkötendő biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerződési 
feltételek az irányadóak. Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni és ajánlatát csak ezt követően 
aláírni. Vegye figyelembe azt is, hogy az életbiztosítási szerződés megkötésével hosszú távú elkötelezettséget 
vállal! 

• 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. 

Az NN Biztosító Zrt. jelen tájékoztatóban meghatározott feltételeket jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan, 
bármikor megváltoztatni. 

mailto:nn@nn.hu
http://www.nn.hu/
http://www.nn.hu/

	1. Az Akció megnevezése
	2. Az Akció szervezője („Szervező”)
	3. Az Akció időszaka
	4. Részvételi feltételek
	5. Garantált ajándék
	6. A garantált ajándék átadásának menete
	7. Egyéb rendelkezések
	A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Akcióból való kizáráshoz vezet, ha a jelen Tájékoztató 4.1. pontjában meghatározottak szerint az elektronikus kommunikációhoz adott hozzájárulásának vagy a Regisztráció visszavonását kezdeményezi a garantált ajándé...
	8. Figyelemfelhívás
	 Kérjük, hogy a fentiek alapján, a szükséges információk birtokában és mérlegelésével hozza meg tájékozott döntését.

