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Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
 

„NYERJEN 1 MILLIÓT AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRAL!” 
 

elnevezésű nyereményjáték szabályzata 
 

A nyereményjáték időszaka: 
 
2019. április 9. (kedd) 00:00 óra – 2019. június 10. (hétfő) 23:59 óra 
 
A nyereményjáték szervezője: 
 
OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., nyilvántartási szám: 
01-04-0000237., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék), továbbiakban: Szervező. 
 
Részvételi feltételek: 
 
1. A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban azok vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), akik 
pénztártagsági jogviszonyt létesítenek a Szervezőnél a nyereményjáték időszaka alatt, valamint a 
nyereményjátékban történő részvételre regisztrálnak, a jelen szabályzat szerinti pénzösszeget befizetik, és a 
pénztári tagság a sorsolás időpontjában is fennáll. 
A részvétel feltétele, hogy a belépési nyilatkozat feladása/benyújtása az alábbi időintervallumba essen: 2019. 
április 9. (kedd) 00:00 óra – 2019. június 10. (hétfő) 23:59 óra 
(A legkésőbb 2019. június 21-ig beérkező nyilatkozatokat fogadja el Pénztárunk.)  
 
2. A Játékos akként regisztrál a nyereményjátékra, hogy e-mail útján a jatek@otpep.hu címre elküldi a játék 
jelszavát: „EGÉSZSÉG-PÉNZ-VÁR” és megadja 3 azonosító adatát (név, lakcím, tagsági okiratszám). A Játékos a 
regisztrációval elfogadja a jelen nyereményjáték szabályzat feltételeit. 
A regisztráció az alábbi időintervallumba essen: 2019. április 9. (kedd) 00:00 óra – 2019. június 10. (hétfő) 23:59 
óra 
 
3. A Játékos a nyereményjáték időszakában (2019. június 10-ig) legalább 24.000 Ft-ot befizet egészségpénztári 
számlájára. 
(A Játékos nem növeli nyerési esélyét azzal, ha többször teljesíti a 24.000 Ft befizetését.) 
 
A sorsolás időpontja: 
 
A sorsolás 2019. július 8-án (hétfőn) 10 órakor zajlik a Szervező sorsolási bizottsága jelenlétében, amelyről 
jegyzőkönyv készül. 
 
A sorsolás helyszíne: 
 
1133 Budapest, Váci út 76. 
 
A sorsolás módja: 
 
A Nyertesek a véletlenszerűség elvének megfelelő számítógépes módszerrel kerülnek kisorsolásra. 
 
A sorsolás eredményének kihirdetése, a Nyertesek értesítése: 
A Szervező a sorsolás eredményét legkésőbb 2019. július 15-én (hétfő) hirdeti ki honlapján és e-mailen keresztül: 
honlapján (www.otpep.hu – a Nyertes nevének és lakóhely szerinti településének közzétételével), valamint a 
kisorsolt Nyertesek e-mail útján történő értesítésével (a Pénztárnál nyilvántartott e-mail címen, a nyeremény 
átutalásának részleteivel). 
 
 
 
 
 

mailto:jatek@otpep.hu


Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. • Levelezési cím: 1369 Budapest 5, Pf.: 362 • Ügyfélszolgálat: +36 1 3666 555 • E-mail: info@otpep.hu 
Internet: www.otpep.hu www.otpportalok.hu www.golyavaro.hu www.feltoltommagam.hu • Közösségi oldal: www.facebook.com/otpep • Bankszámla szám: 11703006-20411440 

 

Nyeremény: 
 
A Szervező a Játékosok között összesen 3 millió Ft készpénzt sorsol ki, az alábbi bontásban, amit átutalással fizet 
meg a Nyertesek részére: 
 
1 x 1.000.000 Ft 
2 x 500.000 Ft 
10 x 100.000 Ft 
 
Egy Játékos egy összeg megnyerésére jogosult. 
 
Adózás, költségek: 
 

 A nyeremény utáni adózási kötelezettség a Szervezőt terheli. 

 Az értesítés és a nyeremény átadásának/egyszeri alkalommal történő átutalásának költségét a Szervező 
viseli. Az esetleges egyéb felmerülő költségeket a Nyertes viseli. 

 Az átutalás hibájáért, késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal. 

Adatvédelem: 
 

 A nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a 
személyes adatait jelen nyereményjáték keretében a nyereményjáték lebonyolítása céljából és a 
szükséges mértékig kezelje. A Szervező a nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat 
a 90 napos kifogási jogra nyitva álló határidő leteltéig kezeli. 

 A Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertessé válása esetén a Szervező a nevét és a 
lakóhelyét közzétegye honlapján (www.otpep.hu) a sorsolástól számított 30 napig, nevét és 
bankszámlaszámát felhasználja a nyeremény átutalása céljából. 

 A nyereményjáték keretében kezelt adatok köre: Játékos neve, tagsági okiratszáma, levelezési- és 
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, egészségpénztári regisztrációjának ténye és ideje, pénztári 
befizetésének összege és ideje. 

 A Játékosnak bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve törlését. 

 Szervező az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve a jelen nyereményjáték 
során is gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 
illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre 
juttatásához szükségesek.  

 Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályok a Szervező honlapján közzétett Adatkezelési 
tájékoztatóban érhetők el. 

Egyéb szabályok: 

 A Szervező a Nyerteseket a – Pénztárnál nyilvántartott – e-mail címen értesíti a sorsolás eredményéről és 
a nyeremény átutalásának részleteiről. A nyeremény összege az értesítést követő tíz (10) munkanapon 
belül – átutalással – megfizetésre kerül (a Pénztárnál nyilvántartott bankszámlaszámra). A Szervező a 
Nyertes által bejelentett bankszámlaszámról visszaérkezett összeg átutalását újból nem kísérli meg, a 
helyes bankszámlaszám felkutatására nem köteles. Ilyen esetben a Nyertes a nyereményének átvétele 
kapcsán keresse fel a Szervezőt. A Játékos 90 napos jogvesztő határidőn belül tehet kifogást a 
nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatban. 

 A Játékos felel azért, hogy a nyereményjáték során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, az 
adatokban beállt változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szervezőnek. 

 Amennyiben a nyereményjáték során a Játékos részéről visszaélés merül fel, a Szervező fenntartja 
magának a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést 
elkövető Játékost a nyereményjátékból kizárja. 

 A nyereményjátékban a Szervezővel, az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárral és az OTP Pénztárszolgáltató 
Zrt.-vel munkaviszonyban állók nem vehetnek részt. 

 Szervező fenntartja magának a jogot a nyereményjátékban foglalt szabályok megváltoztatására, 
amennyiben azt szükségesnek ítéli. Szervező bármilyen, a módosításról szóló értesítést a www.otpep.hu 
honlapon közöl a nyereményjáték résztvevőivel. 

 
Budapest, 2019. április 9. 
 

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
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