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Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár  

 
„NYEREMÉNYJÁTÉK A SPORT JEGYÉBEN – 4 HÉT, 100 AJÁNDÉK 

Járjon jobban, játsszon gyorsan!”  
 

elnevezésű nyereményjáték szabályzata 
 
A nyereményjáték időszaka 

2018. szeptember 17. (hétfő) 00 óra – 2018. október 14. (vasárnap) 23 óra 59 perc 
 
A nyereményjáték szervezője 

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye: 1051 Budapest, Mérleg utca 4., nyilvántartási 
szám: 237/2002., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék), továbbiakban: Szervező. 
 
Részvételi feltételek 

1. A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban a Szervező pénztártagjai (továbbiakban: Játékos) 
vehetnek részt. A Játékos pénztártag jogviszonya a Szervezőnél a sorsolás időpontjában is fennálljon. 

2. A Játékos a nyereményjáték időszakában 15.000 Ft egyösszegű egyéni befizetést kezdeményez 
bankkártyával vagy átutalással a Szervezőnél vezetett pénztári számlájára. A befizetés – 
kezdeményezése – az alábbi időintervallumba esik: 2018. szeptember 17. (hétfő) 00 óra – 2018. október 
14. (vasárnap) 23 óra 59 perc. 

3. A Játékos regisztrál a nyereményjátékra akként, hogy a www.otpportalok.hu oldal egészségpénztári 
üzletágának bejelentkezett felhasználójaként az „ügyfélszolgálat/levélküldés” menüpontban „játék 
regisztráció” témamegjelöléssel üzenetet küld, melyben megadja, hogy a 4 nyeremény közül melyikre 
pályázik (kerékpár/roller/futócipő/túracipő). (Egy befizetéshez csak egy regisztráció tartozhat. A 
regisztráció az alábbi időintervallumba esik: 2018. szeptember 17. (hétfő) 00 óra – 2018. október 14. 
(vasárnap) 23 óra 59 perc.) 

4. A befizetésnek beazonosíthatónak kell lennie, azaz alkalmasnak arra, hogy a Játékos egyéni számláján a 
nyereményjáték sorsolásáig jóváírásra kerüljön. Ehhez átutalás esetén a Játékosnak fel kell tüntetnie a 
közlemény rovatban a pénztártagi azonosítóját (pl.: EP123456789), vagy adóazonosító jelét, bankkártyás 
befizetés esetén az azonosítás automatikusan megtörténik. 

 
A nyertes Játékosok kizárólag arra a nyereményre jogosultak, amelynek nevét elküldték a – fent jelzett – 
regisztrációs felületen keresztül. Egy Játékos több ajándékot is nyerhet, azonban egy típusú ajándékból csak 1 db-
ot. Több regisztráció esetén azt - a regisztrációt és tárgynyereményt - vesszük figyelembe, amelyik időben 
közelebb esik a befizetés-kezdeményezés időpontjához. Amennyiben a regisztrációk száma meghaladja a 
befizetések számát, úgy azokat a portál regisztrációkat (és az abban megjelölt nyereményeket) vesszük 
figyelembe, amelyek időben a legkorábban érkeztek – a játék időtartamán belül. Azon befizetések, melyekhez nem 
tartozik regisztráció, beazonosíthatatlanságuk miatt nem vesznek részt a játékban.  
  
Amennyiben a Játékos több alkalommal is teljesíti a 15.000 Ft befizetését (bankkártyával vagy átutalással) és a 
kapcsolódó regisztrációt a játékra (a fent jelzett időintervallumban), úgy növeli nyerési esélyét.  
 
 
A sorsolás időpontja 

A sorsolás 2018. november 5-ig (hétfő) a Szervező sorsolási bizottsága jelenlétében kerül megrendezésre, 
amelyről jegyzőkönyv készül. 
 
A sorsolás helyszíne 

1051 Budapest, Mérleg utca 4.  
 
A sorsolás módja 

A Nyertesek a véletlenszerűség elvének megfelelő számítógépes módszerrel kerülnek kisorsolásra. 
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A sorsolás eredményének kihirdetése, a Nyertesek értesítése 

A Szervező a sorsolás eredményét legkésőbb 2018. november 9-én hirdeti ki: honlapján (www.otpep.hu – a 
Játékos nevének és lakóhely szerinti településének közzétételével), valamint a kisorsolt Nyertesek e-mail útján 
történő értesítésével (a Pénztárnál nyilvántartott e-mail címen, az ajándék átvételének/eljuttatásának részleteivel). 

 

Nyeremény 

A nyereményjáték keretében 100 db ajándék kerül kisorsolásra.  

Választható nyeremények: 

10 db KERÉKPÁR (Csepel Fractal típusú kerékpár) 

20 db 40.000 Ft értékű TÚRACIPŐ utalvány (mely a Hervis üzletekben váltható be) 

30 db ROLLER (Street Surfing XPS 205mm Roller) 

40 db 30.000 Ft értékű FUTÓCIPŐ utalvány (mely a Hervis üzletekben váltható be) 

 

A nyeremények készpénzre át nem válthatók. 

 

Adózás, költségek 

 A nyeremények utáni közteherviselési kötelezettség a Szervezőt terheli. 

 Az értesítés és a nyeremény egyszeri alkalommal történő küldésének költségét a Szervező viseli (a 
kerékpár esetén a garanciális igények érvényesítése miatt a Pénztár gondoskodik a legközelebbi 
viszonteladónál történő átvételről), az egyéb felmerülő költségeket, illetve esetlegesen a nyeremény 
igénybevételével kapcsolatos járulékos költségeket – a Nyertes viseli. 

 A postai kézbesítés hibájáért, késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal. 

 

Adatvédelem 

 A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertessé válása esetén a Szervező a 
nevét és a lakóhelyét a nyeremény szavatossági és garanciaigény érvényesítése céljából átadja a 
nyereményeket szolgáltató vállalatoknak, valamint a Játékosról esetlegesen készült fotó- és filmanyagot 
ellenszolgáltatás nélkül a nyereményjátékról szóló kommunikációjában nyilvánosságra hozza. 

 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 nyeremény keretében kezelt adatok köre: Játékos neve, pénztártagi azonosítója, levelezési és 
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, 2018.09.17.-2018.11.09. napja közötti időszakban az egyéni 
számlájára történő befizetéseinek összege. 

 A Játékosnak bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve törlését, betekinthet az adatvédelmi nyilvántartásba (az abban foglaltakról 
feljegyzést készíthet, és kivonatot kérhet), jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. 

 Szervező 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 érhetőek el. 

 
Egyéb szabályok 

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

 A Szervező a Nyerteseket a – Pénztárnál nyilvántartott – e-mail címen értesíti a sorsolás eredményéről 
és az ajándék átvételének részleteiről. Az értesítést követő 10 munkanapon belül – postai küldeményben 
– a nyeremény/nyeremények átvételére jogosító utalvány is megküldésre kerül (a Pénztárnál 
nyilvántartott levelezési címre). A postai küldemény a feladás napjától számított ötödik (5.) napon 
kézbesítettnek minősül. A Szervező a Nyertes által bejelentett levelezési címről visszaérkezett („címzés 
elégtelen”, „elköltözött” etc. sikertelen kézbesítési okok) küldemény kiküldését újból nem kísérli meg, a 
helyes lakcím felkutatására nem köteles. Ilyen esetben a Nyertes a nyereményét személyesen vagy 

http://www.otpep.hu/
https://www.otppenztarak.hu/file/ep_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
https://www.otppenztarak.hu/file/ep_adatkezelesi_tajekoztato.pdf


törvényes képviselője által veheti át a Szervező ügyfélszolgálatán 2018. december 28-ig (péntek) 
(kivétel: roller és kerékpár). 

 A nyereményjátékra tekintettel a Játékos által teljesített befizetés összege nem követelhető vissza. 

 Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője 
jogosult. 

 Amennyiben 2018.09.17.-2018.10.14. napja közötti időszakban a részvételi feltételeknek megfelelő 
(15.000 Ft egyösszegű befizetést teljesítő és regisztrációt elvégző pénztártagok) Játékosok száma nem 
éri el a kisorsolandó nyeremények számát, akkor a nyereményekből csak annyi kerül átadásra, ahány 
Játékos a feltételeknek megfelelt. 

 A Játékosok magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen nyereményszabályzatot. 

 A nyereménnyel kapcsolatos minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) a nyereményeket szolgáltató 
vállalatokhoz lehet fordulni, a Szervező ez irányú mindennemű felelősségét kizárja. 

 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. 

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

 
 
 
Budapest, 2018. szeptember 17október 091. 
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