A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
„Sokat nyerni egy jó döntésen!” akció
Szabályzata

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár „Sokat nyerni egy jó döntésen!” néven
2016. szeptember elsejével akciót indít az alábbiakban részletezett feltételekkel.
1.

Az akció szervezője
Az akció szervezője és lebonyolítója a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
(továbbiakban: Pénztár).

2.

Az akció időtartama
Az akció 2016. szeptember 1. és 2016. október 31. között tart.

3.

Az akció lényege
Az akcióban a Pénztár tagjai, valamint az akció időtartama alatt pénztártagságot kezdeményezők
vehetnek részt, amennyiben jelen Szabályzat részvételi feltételeit teljesítik.
Az akció időtartama alatt a Pénztár részére egyéni tagdíjfizetésre csoportos beszedési megbízást
megadó (vagy már azzal rendelkező) pénztártagok, pénztártagságot kezdeményezők közül az
akcióra regisztráló és a 2016. december 15-i publikált hivatalos MNB EUR/HUF devizaárfolyamot
két tizedes jegy pontossággal legjobban megtippelő három pénztártag jelen Szabályzatban
meghatározott feltételek teljesülése esetén nyereményben részesül.

4.

Részvételi feltételek
Az akcióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki már a Pénztár tagja, vagy az
akció időtartama alatt pénztártagságot kezdeményez, és az alábbi (1)-(4) feltételek
mindegyikét teljesíti:
(1) 2016. október 31. és 2016. december 20. között a Pénztárban záradékolt folyamatos tagsági
jogviszonnyal rendelkezik, és kilépése, átlépése a Pénztárból, valamint további tagdíjfizetés
nélküli nyugdíjszolgáltatási igénye nincs folyamatban.
Aki a Pénztárnak még nem tagja, de 16. életévét már betöltötte és az akcióban részt szeretne
venni, úgy az akció időtartama alatt 2016. szeptember 1. és 2016. október 31. között
kezdeményeznie kell tagsági jogviszonyát a Pénztári Belépési Nyilatkozattal.
A Pénztári Belépési Nyilatkozat nyomtatvány letölthető a Pénztár weboldaláról:
www.bpnyugdij.hu (az önkéntes nyugdíjpénztár/nyomtatványok menüpontban), vagy
papíralapon elérhető a Budapest Bank bármely fiókjában.
A Pénztár felhívja az akcióban résztvevő pénztártagságot kezdeményezők figyelmét, hogy a
Pénztári Belépési Nyilatkozatokat csak abban az esetben fogadja el az akció keretében a
Pénztár, amennyiben
 a szabályszerűen kitöltött és aláírt Pénztári Belépési Nyilatkozat legkésőbb 2016. október
31-ig bármely Budapest Bank fiókban leadásra kerül, vagy postai úton a Pénztárhoz
beérkezik (postacím: Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár 1245 Budapest, Pf. 1052.).
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(2) 2016. szeptember elsején a Pénztár részére egyéni tagdíj beszedésére korábban megadott
aktív csoportos beszedési megbízással rendelkezik legalább havi 2,500 Ft összegben, vagy
ilyen csoportos beszedési megbízást ad meg 2016. szeptember 1. és 2016. október 31.
között, ezáltal tagdíjfizetést vállal legalább havi 2,500 Ft összegben (továbbiakban: Csoportos
Beszedési Megbízás).
A számlavezető bankjánál megadott Csoportos Beszedési Megbízás mellett, a Pénztár felé is
nyilatkozik (vagy már a Pénztár részére leadott nyilatkozattal rendelkezik) a Csoportos
Beszedési Megbízás keretében vállalt havi tagdíj összegéről az erre a célra rendszeresített
pénztári nyomtatványon (Nyilatkozat csoportos beszedési megbízáshoz, továbbiakban:
Pénztári Nyilatkozat).
A nyomtatvány letölthető a Pénztár weboldaláról: www.bpnyugdij.hu (az önkéntes
nyugdíjpénztár/nyomtatványok menüpontban), vagy papíralapon elérhető a Budapest Bank
bármely fiókjában.
A Pénztári Nyilatkozat beküldhető postai úton a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár 1245
Budapest, Pf. 1052 postacímre, vagy személyesen leadható a Budapest Bank bármely
fiókjában.
A Pénztár felhívja az akcióban résztvevők figyelmét, hogy az akció időtartama alatt megadott
Csoportos Beszedési Megbízást a Pénztár csak abban az esetben fogadja el az akció
keretében, amennyiben
 az legkésőbb 2016. október 31-ig a számlavezető banknál szabályszerűen megadásra
kerül, és
 a szabályszerűen kitöltött és aláírt Pénztári Nyilatkozat legkésőbb 2016. október 31-ig
Budapest Bank fiókban leadásra kerül, vagy postai úton a Pénztárhoz beérkezik
(postacím: Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár 1245 Budapest, Pf. 1052).
(3) A (2) pont szerint megadott Csoportos Beszedési Megbízással a Pénztár részére legalább az
abban vállalt havi tagdíj kétszeresének megfelelő forintösszeg megfizetésre (beszedésre)
kerül 2016. szeptember 1. és 2016. december 20. között. A csoportos beszedés akkor
tekintendő teljesültnek, ha a beszedett forintösszeg a Pénztár bankszámláján jóváírásra
kerül.
A Csoportos Beszedési Megbízás az akció időtartama alatt bármikor módosítható, de az
akcióban csak a 2016. november 1. előtt legutoljára megadott (módosított) Csoportos
Beszedési Megbízás vehető figyelembe, erre vonatkozóan kell teljesülnie a jelen pontban
előírt feltételnek.
(4) Az akció időtartama alatt 2016. szeptember 1. és 2016. október 31. között a Pénztár
weboldalán, a www.bpnyugdij.hu/nyeremenyjatek linken, vagy a Budapest Bank bármely
fiókjában ügyintéző segítségével elektronikusan regisztrál az akcióban történő részvételre, és
ugyanott két tizedesjegy pontossággal megtippeli a 2016. december 15-i hivatalos MNB
EUR/HUF devizaárfolyamot (továbbiakban: Tippelés).

2

5. Nyeremények (díjak)
A Tippelés során az első három legjobban tippelő pénztártag az alábbi díjazásban (nettó
nyereményben) részesül:
1. díj: az akció keretében vállalt Csoportos Beszedési Megbízás havi összegének 12szeresével megegyező forint összeg (de legfeljebb 750,000 Ft, azaz Hétszázötvenezer
forint).
2. díj: az akció keretében vállalt Csoportos Beszedési Megbízás havi összegének 6szorosával megegyező forint összeg (de legfeljebb 375,000 Ft, azaz
Háromszázhetvenötezer forint).
3. díj: az akció keretében vállalt Csoportos Beszedési Megbízás havi összegének 3szorosával megegyező forint összeg (de legfeljebb 187,500 Ft, azaz Száznyolcvanhétezer
ötszáz forint).
6. Nyeremények (díjak) kifizetése és adózása
Az akció eredményét, valamint a három díjazott személyét a Pénztár 2016. december 21-én
állapítja meg, a nyeremények (díjak) kifizetésére 2016. december 23-ig kerül sor a Csoportos
Beszedési Megbízáshoz tartozó bankszámlára történő banki átutalással.
A mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével a nyeremény alapjául szolgáló összeg,
egyéb jövedelemnek minősül a 1995. évi CXVII. tv (SZJA tv.) alapján, mely összeg után az
adólevonási kötelezettségének a Pénztár tesz eleget kifizetői minőségében.
A Pénztár adóigazolást állít ki a nyeremény összegéről és a levont adókról.
Az igazolás alapján a nyertesnek adó és járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik, de a 2017.
évben elkészítendő személyi jövedelemadó bevallásában szerepeltetnie kell a bruttó
nyereményösszeget és a levont adót.
Amennyiben a díjazott fent megjelölt bankszámlája 2016. december 20-23. időszakban inaktív
státuszú, és ezáltal a nyeremény (díj) banki átutalása nem lehetséges, úgy a díjazottal a Pénztár a
nyugdíjpénztári adatbázisban szereplő elérhetőségein (telefonon, email-en, postai levélben)
felveszi a kapcsolatot új bankszámlaszám megadása céljából.
Ha a kapcsolatfelvétel sikertelen vagy a nyertes nem ad meg új aktív bankszámlaszámot a
nyeremény banki átutalásához 2016.12.31-ig, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a
nyereményre (díjra), és ebben a díjkategóriában nyertes (díjazott) nem kerül megállapításra.
7. A Tippelés értékelése
A Tippelés alapja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2016. december 15-i hivatalos MNB
EUR/HUF devizaárfolyama.
A díjak megállapításánál az a résztvevő kerül előrébb sorolásra, akinek tippje abszolút értékben
(matematikai értelemben) kisebb eltérést mutat a Tippelés alapjától.
Holtverseny esetén, az a résztvevő kerül előrébb sorolásra, aki hamarabb adta le tippjét, nap-óraperc pontossággal.
Ha még ezek után is holtverseny állna fenn, úgy az a résztvevő kerül előrébb sorolásra, aki a
Csoportos Beszedési Megbízás keretében magasabb havi összegű csoportos beszedési
megbízást vállalt a Pénztár felé.
Egy pénztártagtól csak egy Csoportos Beszedési Megbízás, a legkésőbb megadott (vagy
módosított) számítható be a versenybe.
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Egy pénztártag csak egyetlen alkalommal tippelhet, korábban leadott tippek nem módosíthatók.
Amennyiben valamely oknál fogva egy pénztártag az akció időtartama alatt több tippet is leadott,
úgy a legkorábban leadott tippje számítható be az akcióban.
A pénztártag illetve pénztártagságát kezdeményező természetes személy akcióban való
részvételének regisztrációja és a Tippelés bármikor megtehető az akció időtartama alatt,
függetlenül attól, hogy a Csoportos Beszedési Megbízás mikor került megadásra.
8. Tájékoztatók
Az akciót a Pénztár a tagjainak megküldött elektronikus hírlevélben, valamint valamennyi
érdeklődő számára weboldalán (www.bpnyugdij.hu/nyeremenyjatek) hirdeti meg, az akció
részletes szabályzatát (jelen Szabályzat) ugyanezen internetes elérhetőségen, valamint a Budapest
Bank valamennyi fiókjában elérhetővé teszi.
A Regisztráció és a Tipp leadásával a résztvevő nyilatkozik arról is, hogy a jelen Szabályzatban
foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi.
Az akció szervezője jelen Szabályzatot érintő bármilyen módosításról szóló értesítést a
www.bpnyugdij.hu/nyeremenyjatek honlapon keresztül közöl az akció résztvevőivel.
A tagsági jogviszonnyal kapcsolatban a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a
Pénztár Alapszabálya (mely megtalálható a www.bpnyugdij.hu honlapon), illetve a hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2016. augusztus 25.
Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
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