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„Minden 100. nyer!”  
Utasbiztosítás nyereményakció 

Részvételi szabályzat  

2014.07.21. - 2014.07.28. 

 
 
1. Az akció szervezője 
 

A nyereményakció (a továbbiakban: akció) szervezője a Netrisk.hu Első Online 
Biztosítási Alkusz Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 166., Cg. 01-10-
046865, a továbbiakban ”Szervező”). 

 
2. A akció időtartama 
 

Az akció 2014.07.21. napján 00 óra 00 perctől 2014.07.28. napján 23 óra 59 percig 
tart.  

 
3. A részvétel feltételei 
 

3.1. Az akcióban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel 
rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a Szervező 
alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik az akció 
lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói. 
 
3.2. Az akcióban azok a Netrisk.hu portálon regisztrált felhasználók vesznek részt, 
akik az akció ideje alatt a www.netrisk.hu  internetes oldalon  

 utasbiztosítás terméket rendelnek meg  

 és bankkártyás fizetési móddal az akció lezárásának időpontjáig kifizetik a 
megrendelt utasbiztosítás díját. 

 
3.3. Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek előzetes regisztrációval a 
www.netrisk.hu portálon, az utasbiztosítás termék megrendelése során regisztrálnak, 
és a regisztráció során elfogadják a marketing tartalmú üzenetek küldésére vonatkozó 
Hozzájáruló vagy Tiltó nyilatkozatot. 
 
3.4. Az akcióban nem vesz részt az a felhasználó,   

 aki az akció időtartama alatt utasbiztosítás terméket rendel meg, de az akció 
lezárásának időpontjáig nem fizeti ki utasbiztosítása díját  

 aki nem bankkártyás fizetéssel, hanem egyéb módon (pl. átutalással) fizeti ki 
utasbiztosítása díját 

 aki az akció időtartama alatt lemondja utasbiztosítása megrendelését. 
 

http://www.netrisk.hu/
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4. Az akció leírása: 
 

Az akció időtartama alatt utasbiztosítás terméket megrendelő és az utasbiztosítás 
díját az akció lezárása előtt bankkártyás fizetéssel rendező felhasználók közül minden 
századik felhasználó az akció lezárását követően visszakapja utasbiztosítása befizetett 
díját. A nyertesek kiválasztására úgy kerül sor, hogy a Szervező számítógépes 
rendszere rögzít minden 100. megrendelést, ha az jelen szabályzat feltételeinek (ld. 
különösen a szabályzat 3. pontját) maradéktalanul megfelel. 
 

5. Az akció lezárása 
 

5.1. Az akció 2014.07.28-án 23 óra 59 perckor ér véget. Az akció lezárását követően a 
Szervező rögzíti azon felhasználók az utasbiztosítás megkötésének időrendjébe 
rendezett listáját (résztvevők listája), akik az akció lezárásának időpontjáig 
bankkártyás díjfizetéssel rendezték a www.netrisk.hu honlapon megrendelt 
utasbiztosításuk díját. 
 
5.2. A résztvevők listáján szereplő minden századik felhasználó felkerül az akció 
nyerteseinek listájára.  

 
6. Nyertesek értesítése 
 

6.1. Az akció nyerteseit a Szervező az akció lezárását követő 5 napon belül a 
regisztrációjuk során megadott e-mail címükön értesíti. A nyereményértesítő 
levélben a Szervező felkéri a nyertest, hogy válaszlevélben közölje azon 
bankszámlaszámát, amelyre a befizetett utasbiztosítás díj visszatérítését kéri. 
 
6.2. A nyertesek nevét és a regisztráció során megadott, lakhelyükként szolgáló 
települések nevét tartalmazó listát a Szervező a játék lezárását követően 7 napra 
elérhetővé teszi a honlapján a http://www.netrisk.hu/netrisk-nyeremenyjatekok-
2011.html internetcímen. 

 
7. A nyeremény kifizetése 
 

A nyertesek nyereményüket banki átutalással kapják meg a nyertes 
bankszámlaszámot tartalmazó válaszlevelének (6.1. pont) Szervezőhöz történő 
beérkezését követő 14 napon belül. A Szervező a játék lezárását követően visszautalja 
a nyerteseknek utasbiztosításuk befizetett díját arra a számlaszámra, amelyet a 
nyertes a nyereményértesítésre visszaküldött válaszlevelében megadott a 
visszatérítés teljesítéséhez. Amennyiben a nyertes a 6.1. pont szerinti nyeremény-
értesítő levél részére történt elküldésétől számított 30 napon belül nem küldi meg a 
bankszámlájának a számát a Szervező részére, abban az esetben elveszíti a 
nyereményre való jogosultságát. A nyeremény kizárólag a jelen pontban írt módon 
kapják meg a nyertesek, az semmilyen más módon nem fizethető ki, és semmilyen 
más szolgáltatásra nem váltható át. A nyereményt a nyertes nem jogosult más 
személyre átruházni. 
 

http://www.netrisk.hu/
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A Szervező nem köteles a nyeremény kifizetésére, ha kétséget kizáróan kiderül, hogy 
az érintett nyertes a nyereményt jogosulatlanul (a jelen szabályzat előírásait 
megsértve, kijátszva) szerezte meg. A Szervező jogosult a nyeremény kifizetését 
felfüggeszteni, ha ilyen visszaélés gyanúja merül fel. A felfüggesztés addig tart, amíg a 
Szervező kétséget kizáró módon meg nem bizonyosodik arról, hogy történt-e 
visszaélés. A Szervező ilyen gyanú felmerülésekor köteles az ügyet haladéktalanul 
kivizsgálni.  

 
8. Adózás és költségek 
 

A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 
nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül 
további kötelezettség nem terheli.  

 
9. Információ az akcióról 
 

9.1. Az akcióról esetleges további információk a www.netrisk.hu weboldalon érhetők 
el. 
 

 
10. Vegyes rendelkezések 
 

10.1. A jelen szabályzat az akció teljes időtartama alatt elérhető a 
http://www.netrisk.hu/file451_utasbiztositas-nyeremenyakcio.pdf internetcímen. 
 
10.2. Az akcióban való részvétellel a felhasználó elfogadja a jelen játékszabályzatot. 
 
10.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az akciót a 2. pontban 
megjelölt időtartam befejeződése előtt megszüntesse, vagy felfüggessze. A Szervező 
e döntésével kapcsolatosan a felhasználók (résztvevők) semmilyen címen nem 
jogosultak igényt érvényesíteni a Szervezővel szemben. 
 
10.4. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy 
nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy 
késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal.  
 
10.5. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.netrisk.hu weboldalt, illetve az 
azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a 
weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a felhasználók téves 
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. 
illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 
 
10.6. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 
felhasználó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve az akció 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal 

http://www.netrisk.hu/
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vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a felhasználót azonnali hatállyal 
kizárja az akcióból. 
 
10.7. Az akcióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.netrisk.hu 
domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a 
weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a felhasználók 
regisztrációjába a felhasználó azonnali kizárását eredményezi. 
 
10.8. Ha a felhasználók az utasbiztosítás megrendelése vagy a regisztráció közben 
bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a 
kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
10.9. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan 
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést 
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 
 
10.10. Bármilyen az akció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése 
irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.  
 
10.11. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályos 
magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.  
 
10.12. Az akcióban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve az akció céljának (az akció 
jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje. 
 
10.13. Az a felhasználó, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, 
vagy az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor írásban indoklás nélkül 
kérheti a következő címen: Netrisk.hu Zrt. 1146 Budapest, Hungária körút 162-166. 
vagy a következő internetcímen: https://www.netrisk.hu/szemelyes.html. A 
felhasználó ugyanezen a címen vagy internet címen kérheti adatai helyesbítését is.  
 
10.14. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy 
amennyiben nem adja meg az akció lebonyolításához szükséges adatokat vagy a 
regisztráció során megadott adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, 
úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt valamint amennyiben az Adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére 
kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen 
kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.  
 
10.15. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a felhasználó személyes 
adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a felhasználó előzetes, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Szervező adatkezelését az adatvédelmi 
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biztos Ny/1956/2008 sorszámú határozatával vette nyilvántartásba, nyilvántartási 
azonosító száma: 02092-0001.  
  

 
Budapest, 2014.07.21. 
 
A Szervező 


