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„Emeld a tétet” tagdíjemelési akció
Játékszabályzat
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. adószám: 18075285-1-41, továbbiakban:
Nyugdíjpénztár) akciót szervez és hirdet meg 2022. január 1. és 2022. február 28. között minden meglévő
pénztártagja számára.
1) Az akció célja: Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok ösztönzése arra, hogy emeljék meg jelenlegi havi tagdíjukat,
annak érdekében, hogy minél magasabb összegű megtakarítást halmozzanak fel önkéntes nyugdíjpénztári
számlájukon nyugdíjas éveikre.
2) Az akció címe: „Emeld a tétet” tagdíjemelési akció
3) Részvételi feltétel: Az akcióban minden természetes személy részt vehet, aki tagja a Nyugdíjpénztárnak és
2022. január és február hónapban legalább 10.000 Ft-tal emeli a tagdíját, a 2021. január és október között befizetett
átlagtagdíjához képest.
4) Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek, úgy a pénztártag nem jogosult a nyereményre.
5) Az akció időtartama: 2022. január 1. – 2022. február 28.
6) Nyeremény: A sorsolás keretében a Nyugdíjpénztár a résztvevő pénztártagjai között közjegyző részvételével
kisorsol 30 pénztártagot, akiknek 20.000 Ft-ot visszatérít a Pénztár a folyószámlájára a sorsolást követően, de
legkésőbb 2022. április 15-ig.
7) Sorsolás időpontja és helyszíne: A Nyugdíjpénztár a sorsolást 2022. április 8-án 10.00 órakor tartja közjegyző
jelenlétében a Nyugdíjpénztár székhelyén, a 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 3. emeleti ügyfélszolgálati
helyiségében.
8) A részvételhez szükséges feltételek teljesítésének megállapítása, valamint a nyertesek 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 2022. április 15-ig kerül postára adásra és
ezzel egy időben a nyeremény is kiutalásra 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 www.erstenyugdijpenztar.hu honlapon, illetve az ajándéksorsolásról
felvilágosítás kérhető az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár munkatársaitól a +36 (1) 411-3200 telefonszámon.
2022. január 1.
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár
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