
 1 

 

ERSTE ÖNKÉNTES 

NYUGDÍJPÉNZTÁR 

H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. 

Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 

office@erstenyp.hu 

Telefon: (+36 1) 411 3200 

Telefax: (+36 1) 411 2140 

www.erstenyugdijpenztar.hu 

Adószám: 18075285-1-41 

Bankszámlaszám: 

11670009-03955300-70000008 

 
 

„Dobd ki a sárga csekket” és válts egy korszerűbb tagdíjbefizetési módra akció 
Játékszabályzat 

 
 
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. adószám: 18075285-1-41, továbbiakban: 
Nyugdíjpénztár) akciót szervez és hirdet meg 2021. április 1. és 2021. június 30. között minden pénztártagja 
számára, akik a Pénztár nyilvántartása szerint készpénzátutalási megbízással, azaz csekkel fizetik a tagdíjukat. 

1) Az akció célja: Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok ösztönzése arra, hogy válasszák az egyszerűbb és korszerűbb 
fizetési módot, a csoportos beszedési megbízást. 

2) Az akció neve: „Dobd ki a sárga csekket” akció 

3) Részvételi feltétel: Az akcióban minden természetes személy részt vehet, aki tagja a Nyugdíjpénztárnak és a 
2021.03.31-i nyilvántartás szerint készpénzátutalási megbízással, azaz csekkel fizetik a tagdíjukat. 

4) Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek, úgy a pénztártag nem jogosult a nyereményre. 

5) Az akció időtartama: 2021. április 1. – 2021. június 30. 

6) Nyeremény: A sorsolás keretében a Nyugdíjpénztár a résztvevő pénztártagjai között közjegyző részvételével 
kisorsol 3 pénztártagot, akiknek egyszeri 20.000 Ft-ot jóváír az egyéni nyugdíjszámláján a 2021. évben. A jóváírás 
egyéni befizetésnek minősül. 

7) Sorsolás időpontja és helyszíne: A Nyugdíjpénztár a nyereményt 2021. július 28-án 10.00 órakor sorsolja 
közjegyző jelenlétében a Nyugdíjpénztár székhelyén, a 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 3. emeleti 
ügyfélszolgálati helyiségében. A sorsolás folyamán 3 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra, arra az estre, ha a 
nyertesek a nyereményt határidőben nem fogadják el. A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében lesznek 
jogosultak a nyereményre. 

8) A részvételhez szükséges feltételek teljesítésének megállapítása, valamint a nyertes kisorsolása során a 
Nyugdíjpénztár nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az irányadók. 

9) Értesítés a nyereményről: A nyerteseket a nyereményről a sorsolást követően postai úton, ajánlott és 
tértivevényes levélben értesíti a Nyugdíjpénztár, mely levél legkésőbb 2021. augusztus 6-ig kerül postára adásra. A 
nyertesnek az értesítést követően legkésőbb 2021. augusztus 19-ig jelentkeznie kell az ajándék elfogadásáért, 
ellenkező esetben a nyereménytől elesik és helyette a kisorsolt tartaléknyertes lesz jogosult a nyereményre. Az 
ajándék elfogadását követően, legkésőbb 2021. augusztus 31-ig a nyeremény jóváírásra kerül.  
 
10) A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Nyugdíjpénztár viseli, és fizeti meg, a pénztártag a 
Nyugdíjpénztártól kapott igazolás alapján a személyi jövedelemadó bevallásában – Egyéb jövedelem jogcímen - 
köteles azt feltüntetni. 
 
11) A játékban nem vehetnek részt az Nyugdíjpénztár munkavállalói, tisztségviselői és ezen személyek – a Ptk. 8:1. 
§ 2. pontjában meghatározott – hozzátartozói (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon 
házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa). 
 
 
Jelen játékszabályzat megtekinthető a Pénztár https://www.erstenyugdijpenztar.hu/akciok weboldalán, illetve 
bővebb felvilágosítás kérhető az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár munkatársaitól a +36 (1) 411-3200 telefonszámon. 

 
2021. április 1. 
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 
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