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A K&H Biztosító Zrt. 
„K&H biztostárs utasbiztosítás nyári nyereményjáték” 

játékszabályzata 
 
 
Promóció megnevezése: „K&H biztostárs utasbiztosítás nyári nyereményjáték”  
 
Promóció szervezője: A játék szervezője a K&H Biztosító Zrt. (székhely: 1095 Lechner Ödön fasor 
9., adószám: 10765920-4-44; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041919, továbbiakban Szervező).  
 
A promócióban résztvevő személyek: A promócióban részt vehet minden, Magyarországon 
állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött és cselekvőképes magyar állampolgár, és minden 
Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 
 
A promóció időtartama: A játék 2012. június 18-tól 2012. szeptember 30. napjáig tart. 
 
A nyereményjáték a www.khdirektbiztositas.hu weboldalon kerül népszerűsítésre. 

 
I. A játék részvételi feltételei  
 
A játékba kerülés alapfeltétele, hogy a Játékos 2012. június 18. és 2012. szeptember 30. között a 
www.khdirektbiztositas.hu weboldalon szerződőként kössön K&H biztostárs utasbiztosítást 
(továbbiakban K&H utasbiztosítás). 
 

A nyereménysorsoláson az vehet részt, aki megfelel a jelen szabályzatban meghatározott részvételi 
feltételeknek. 

 

A nyereményjátékban kizárólag a 2012.06.18. és 2012.09.30. közötti időszakban (de legkésőbb 
2012.10.01-ei kockázatviselés kezdettel) a www.khdirektbiztositas.hu weboldalon megkötött K&H 
utasbiztosítás szerződője vehet részt. 

 

A sorsoláskor a sorsjegy a szerződő részére kiállított foglalási szám, ami a szerződéskötés során, 
minden egyes foglalás esetében egyedileg generálódik. Amennyiben egy foglalás során több utas 
részére kötnek utasbiztosítást, úgy az adott foglaláshoz tartozó közös foglalási szám lesz a sorsjegy. 
A foglalási szám nem azonos az utasok részére kibocsátott kötvények egyedi kötvényszámaival. 

 

A nyereményjátékban kizárólag azon K&H utasbiztosítás szerződője vehet részt, aki által megkötött 
utasbiztosítás biztosítási díját a sorsolás időpontjáig nem térítették vissza. 

 

 

http://www.khdirektbiztositas.hu/
http://www.khdirektbiztositas.hu/
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II. Nyeremények  
 
A Játékosok között nyilvánosan kisorsolásra kerül 1 darab 75 000 Ft értékű tablet PC. 
 
A nyeremények minden adóvonzatát a K&H Biztosító Zrt. viseli. A befizetett adóelőleg összegéről a 
Szervező a nyertesek kérésére igazolást állít ki, amit postán juttat el a nyertesek által megadott 
címre. 
 
A nyeremények készpénzre nem válthatók át, és nem ruházhatók át. 

 
III. Sorsoláshoz kapcsolódó információk 
 
A Játékos a K&H utasbiztosítás megkötésével és a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételek 
teljesülése esetén jogosulttá válik a sorsoláson való részvételre. 
 
A sorsolás időpontja: 2012.10.10. 11:00 óra 
 
A sorsolás helyszíne: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
 
A sorsolás közjegyző jelenlétében, véletlenszerű gépi sorsolással történik. 
 
A sorsoláson 1 db tablet PC kerül kisorsolásra. 
 
A Szervező a sorsolás alkalmával tartaléknyertest nem sorsol. 

 
IV. A nyeremény átvételének feltételei 
 
A nyertesek a www.khdirektbiztositas.hu oldalon, a sorsolást követően kizárólag a játékidőszakban 
megkötött K&H utasbiztosítások foglalási számának feltüntetésével kerülnek közzétételre. 
 
A nyerteseket a Szervező a megadott címen írásban (tértivevényes levéllel) és telefonon értesíti a 
sorsolást követő 15 napon belül. 
 
A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően a Szervező által, az 
értesítésben előre meghatározott időpontban, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül 
jogosultak. 
 
A nyeremény átvételére személyesen, a nyertessel egyeztetett K&H bankfiókban vagy a K&H 
Biztosító ügyfélszolgálati irodájában kerül sor. 
 
18. életévet be nem töltött személy részére nem adható át nyeremény. Amennyiben a nyertes 
cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a 
nyeremény átvételére csak gondnokával együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, 
úgy nevében kizárólag gondnoka járhat el. Amennyiben a nyertes jogi személy vagy jogi 
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személyiséggel nem rendelkező szervezet, úgy a nyereményt az adott szervezet képviseletére 
jogosult személy veheti át. 
 
A nyeremények átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) és 
felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek a nyerteseket terhelik. 
 

V. Felelősség kizárás  
 
A játékban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal 
felelősséget. 
 
A Szervező kizár minden felelősséget a postai kézbesítés során keletkezett károkért és bármilyen 
kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, továbbá a játék esetleges hibáiból, 
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz 
kapcsolódó költségekért, és károkért. 
 

VI. Adatkezelési szabályok  
 
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Bit. és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 
szerint kezeli. 
 
A Játékosok beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a játék nyerteseként róluk és a nyeremény 
átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező egészében vagy részleteiben 
reklámcélokra térítésmentesen felhasználhat. 
 

VII. Általános rendelkezések  
 
A játékszabály a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. 
 

 
 

 


