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JÁTÉKSZABÁLYZAT  

„Colonnade Nyereményjáték” 

1. A játék neve, szervezője  

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; Cg: 01-17-000942, 
adószám: 25383371-2-41, továbbiakban: „Szervező”) „Colonnade Nyereményjáték” (továbbiakban: „Játék”) 
elnevezés alatt nyereményjátékot hirdet, amelyen kizárólag a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: 
„Játékszabályzat”) meghatározott feltételeknek megfelelő személy (továbbiakban: „Játékos”) vesz részt. 

 

2. A Játékban való részvétel feltételei  

A Játékban kizárólag a Szervező azon ügyfelei (Játékos) vesznek részt, akik megfelelnek az alább felsorolt 
valamennyi feltételnek:  

- valamely, az alábbi telefonon megkötött Colonnade baleset- és betegségbiztosításokkal rendelkeznek:  
o Aranyfokozatú balesetbiztosítás 
o Bázis balesetbiztosítás  
o Aktív Nap baleset- és betegségbiztosítás 
o Kórházi balesetbiztosítás 
o Orchidea női daganatos megbetegedések biztosítás 
o Megbízható gondoskodás plusz daganatos megbetegedések biztosítás 
o Forensis autós balesetbiztosítás 
o CLB autós balesetbiztosítás 

 
- a Játék lezárultával (2020. március 31.) a fent felsorolt biztosításokra vonatkozó valamennyi biztosítási 

szerződésük teljes körűen díjrendezett, nincs fennálló tartozásuk Szervező felé. 
 

- a biztosítási szerződésüket 2020. március 1-je előtt kötötték.  

A Játékban való részvétel ingyenes, és a jelen Játékszabályzatban megjelölt személyek közül bárki számára 
hozzáférhető.  

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel 
nélkül elfogadja. 

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint egyéb, a 
lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói. 
 

3. A játék menete és időtartama 

A Játékban automatikusan részt vesznek Szervező azon ügyfelei (Játékos), akik megfelelnek a 2. pontban 
meghatározott feltételeknek, azaz 2020. március 31-ével bezárólag élő és díjrendezett biztosítási szerződéssel 
vagy szerződésekkel rendelkeznek. 

A Szervező a Játék lezárultával ellenőrzi, mely Játékosok felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek és a 
feltételeket teljesítők között sorsolja ki a nyereményeket. 

Minden Játékosnak ugyanakkora a nyerési esélye, függetlenül attól, hány darab és milyen biztosítási szerződéssel 
rendelkezik.  

A Játék időtartama: 2020. január 1 – 2020. március 31. 
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4. A nyeremények sorsolásának időpontja 

A nyertes Játékosok kisorsolására 2020. április 7-én délelőtt 11 órakor a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 
Fióktelepének székhelyén (1139 Budapest, Váci út 99.), gépi sorsolásos módszerrel (a sorsolás számítógépes 
algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget), közjegyző jelenlétében kerül sor.  

A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő közjegyző aláírásával hitelesít. 

 

5. Nyeremények 

A Játék végeztével az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- 10 db. okostelefon, Samsung Galaxy A40 DS 64 GB  
- 3 db. táblagép, Samsung Galaxy Tab S5e DS 64 GB 

Fődíj: 

- 1 db exkluzív wellness hétvége a Thermal Hotel Visegrád**** superior szállodában (2 fő részére, 2 
éjszaka időtartamra) 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési nehézségek esetén paramétereiben hasonló, 
akár más márkájú terméket, esetleg a nyeremények értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a nyertes 
számára. Az ajándékként kisorsolt termékek hivatalos magyarországi garanciával rendelkeznek, az esetleges 
minőségi problémák esetén a Szervezőt nem terheli felelősség.  

A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők, készpénzre át nem válthatók. 

 

6. Nyertesek értesítése  

A Szervező a nyertesek nevét rövidített formában és a lakcímüknek megjelölt település nevét a 
www.nyeremenyjatek.colonnade.hu weboldalon a sorsolást követő 8 munkanapon belül kihirdeti. A hirdetményt 
legalább 2020. május 31-ig megjeleníti ezen az oldalon. 

A Szervező a nyertes értesítését a biztosítási szerződése megkötése során, a kapcsolattartásra megadott e-mail 
címen és telefonszámon kísérli meg. Amennyiben a nyertes Játékos feliratkozott a nyereményjáték elektronikus 
hírlevelére, úgy az ott megadott email címét használja Szervező az értesítésre.  

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem 
értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem telefonon (5 próbálkozás), sem email-en (2 próbálkozás) nem tudja a 
nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított 30 
napon belül, akkor az ajándékra való jogosultsága elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem 
támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül 
nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére nem kerül sor. 

Amennyiben a nyertes Játékos hozzájárul, a Szervező a nyeremény átadásáról kép- és hangfelvételt készíthet, 
amelyet a Szervező weboldalán vagy közösségi média oldalain nyilvánosan közzé tehet a Játékos nevével együtt, 
valamint a nyereményének megnevezésével. 

 

7. Nyeremények kézbesítése 

A nyereményeket a Szervező futárszolgálat segítségével, ingyenesen kézbesíti a nyertes által megadott 
magyarországi postázási címre. A nyeremények kézbesítése a nyertessel történő előzetes egyeztetés után 
történik meg.  
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A fődíjat a Szervező a székhelyén adja át személyesen a nyertesnek, egy előzetesen egyeztetett időpontban.  

A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon 
felhasználhatja. 
 

8. Adózási kérdések 

A nyeremény személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli. 

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából 
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.  

Szervezőt a nyeremények átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

A nyeremény átadásának tényét az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor. 

 

9. Szervező felelőssége 

Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes 
részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő 
sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által 
elszenvedett károkért. 

A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle 
felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses 
kötelezettségek vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.  

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul 
ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.  

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a 
Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak 
időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Játékszabályzat 
módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező 
közzéteszi a www.nyeremenyjatek.colonnade.hu oldalán, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően 
tájékozódjanak.  

 

10. Adatkezelés és adatvédelem 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező 
(adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása és a nyeremények kézbesítése céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban 
leírtaknak megfelelően kezelje. A Játékos a Játékban való részvétellel kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót 
megismerte, annak rendelkezéseit elfogadta, adatai kezeléséhez ennek megfelelően hozzájárult. Az Adatkezelési 
Tájékoztató elérhető itt: www.nyeremenyjatek.colonnade.hu 

Amennyiben a Játékos - a Játék lezárását megelőzően - adatainak törlését kéri vagy adatainak kezeléséhez adott 
hozzájárulását visszavonja, úgy a Játékban nem vehet részt. 

 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 

Budapest, 2020. január 1. 


