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Elektronikus iratküldés igénylés  
Játékszabályzat 

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. adószám: 18075285-1-41, továbbiakban: 
Nyugdíjpénztár) akciót szervez, és hirdet meg a 2020. december 31-én tagsági jogviszonnyal rendelkező 
pénztártagjai számára. 

1) Az akció célja: Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok ösztönzése arra, hogy minél többen vegyék igénybe az 
elektronikus iratküldés szolgáltatást az egyszerűbb és modernebb iratkezelés érdekében. 

2) Az akció címe: Elektronikus iratküldés igénylés 

3) Részvételi feltétel: Az akcióban minden természetes személy részt vehet, aki tagja a Nyugdíjpénztárnak, és 
regisztrált az elektronikus iratküldés szolgáltatásra legkésőbb 2020. december 31-ig. A meglévő tagok a Pénztár 
honlapjáról tölthetik le a Nyilatkozat elektronikus iratküldésről elnevezésű dokumentumot, melyet ki kell tölteni, 
alá kell írni, illetve tanukkal kell ellátni, majd ezt követően leadható bármely magyarországi Erste Bank fiókban, 
illetve postai úton el lehet juttatni a Pénztár postacímére legkésőbb 2020. december 31-ig. Az új be-, illetve átlépő 
tagok a Belépési nyilatkozaton jelezhetik az elektronikus iratküldés szolgáltatás igénybevételi szándékukat. Az 
akcióban kizárólag a 2020. december 31-ig beérkezett, hiánytalan nyilatkozatok kerülnek elfogadásra. 

4) Az akció időtartama: elektronikus iratküldés szolgáltatásra regisztrálni legkésőbb 2020. december 31-ig 
lehetséges. 

5) Nyeremény: A sorsolás keretében a Nyugdíjpénztár a résztvevő pénztártagjai között 1 db max. 150.000 Ft értékű 
Apple iPad-et sorsol ki. A készülék típusára vonatkozóan a Nyugdíjpénztár fenntartja a változtatás jogát. 
Amennyiben a Nyugdíjpénztár él a készülék típusának változtatási jogával, akkor ugyanakkora értékű nyereménnyel 
helyettesíti. 

6) Sorsolás időpontja és helyszíne: A Nyugdíjpénztár a nyereményt 2021. február 12-én 10.00 órakor sorsolja 
közjegyző jelenlétében a Nyugdíjpénztár székhelyén, a 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 3. emeleti 
ügyfélszolgálati helyiségében. A sorsolás folyamán 2 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra, arra az esetre, ha a 
nyertes a megjelölt határidőn belül nem jelzi átvételi szándékát. A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében lesznek 
jogosultak a nyereményre. 

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

8) Értesítés a nyereményről: A nyertest a nyereményről és a nyeremény átvétel módjáról, időpontjáról a sorsolást 
követően postai úton, ajánlott és tértivevényes levélben értesíti a Nyugdíjpénztár, mely levél legkésőbb 2021. 
február 19-ig kerül postára adásra. A nyertesnek az értesítést követően legkésőbb 2021. március 12-ig a 
Nyugdíjpénztárnál kell jelentkeznie a nyeremény átvétele céljából, ellenkező esetben a nyereménytől elesik, és 
helyette az utána következő, tartaléknyertes kerül kiértesítésre. 

9) A Játékban nem vehetnek részt az Erste Önkéntes 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). 

10) A Nyugdíjpénztár a nyereményhez jutás feltételeit a sorsolás időpontjában vizsgálja, ezért, ha a jelen 
játékszabályzat szerinti részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes kiválasztásának időpontjában, úgy a 
Résztvevő a nyereményre nem jogosult. 

11) A nyeremények utáni adó és járulékterheket az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár viseli, és fizeti meg, a nyertes 
által megadott személyi adatok alapján. A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

Jelen játékszabályzat megtekinthető a www.erstenyugdijpenztar.hu honlapon, illetve az ajándéksorsolásról 
felvilágosítás kérhető az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár munkatársaitól a +36 (1) 411-3200 telefonszámon. 

 
2020. november 16. 
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 
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