Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár befizetés ösztönző akció szabályzata

Az Akció szervezője
Az Akció szervezője a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár), székhelye: 1138 Budapest,
Váci út 193.
Az Akció időtartama
2019. október 1. - 2019. december 31.
Az Akció részvételi feltételei
Az akcióra kizárólag az akció időtartama alatt személyesen, a Pénztár online felületén vagy a honlapon regisztráló, meglévő vagy
a Pénztárba újonnan belépő aktív tagok1 jogosultak, 2019. október 1. és 2019. december 31. között beérkező egyéni befizetéseik
után.
Ajándék
A résztvevők az Akció időtartama alatt teljesített, összértékben minden 50.000 Forint egyéni tagdíjbefizetés után 1.000 Forint
értékű ajándékkártyában/utalványban (továbbiakban: Ajándék) részesülnek.
Választható Ajándék:
 Libri ajándékkártya,
 DM ajándékkártya,
 eMAG online vásárlási utalvány.
A Pénztár csak a legelső regisztrációnál megjelölt ajándékot tudja figyelembe venni, és az akció időtartalma alatt teljesített minden
befizetés után a legelső regisztrációnál választott ajándékot bocsátja rendelkezésre. Az regisztrációt követően módosításra nincs
lehetőség.
Kézbesítés:
DM vagy Libri ajándékkártya esetén: postai úton, a tag Pénztárnál nyilvántartott levelezési címére kerül megküldésre
tértivevényes levélben.
A Pénztár a postai úton történő kiküldést egy alkalommal kíséreli meg. Ezt követően a visszaérkező küldemény
átvételére a postára adástól számított 60 napon belül van lehetőség az érintett pénztártag kérésére, az általa megjelölt
Budapest Bank fiókban.
eMAG utalvány esetén: a tag az utalványról SMS-ben és/vagy e-mailben egy kódot kap a Pénztárnál nyilvántartott
telefonszámára, e-mail címére.
A 2019. december 2-át követő regisztrációhoz tartozó befizetések után járó Ajándékot a Pénztár 2020. január elején bocsátja
rendelkezésre (ajándékkártyák postára adása)!
Adatkezelési hozzájárulás
Tájékoztatjuk az Akcióban résztvevő tagokat, hogy regisztrációjukkal hozzájárulnak a Pénztár adatkezeléséhez. A résztvevők
hozzájárulásuk megadása előtt jelen Szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és kezelésének
módjáról.
Amennyiben jelen Szabályzat valamely kérdést nem határoz meg, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Amennyiben a tag regisztrációkor nem fogadja el az adatkezelési felhatalmazást, úgy nem vehet részt az Akcióban.
Az adatkezelés a Pénztár honlapján (www.bpnyugdij.hu) található Adatkezelési tájékoztatóban foglalt ideig tart. A Felügyeleti
szervek ellenőrzése esetén kérésükre az Akcióval kapcsolatban kezelt adatai átadásra kerülnek a hatáskörrel rendelkező
Felügyeleti szerv részére, adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében a NAV részére.
Jogainak megsértése esetén panaszt tehet az adatkezelőnél, valamint bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti
Adatvédelem és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

1 A nyugdíjszolgáltatást (nyugdíjjáradékot)

igénybe vevő pénztártagok aktív tagnak minősülnek. A Pénztár azon tagjai, akik az Akció időtartama alatt, más pénztárba
történő átlépésre, tagsági jogviszony megszűnéssel járó egyösszegű nyugdíjszolgáltatásra, várakozási idő leteltét követő egyösszegű kifizetésre, kilépésre
vonatkozóan új igényt nyújtottak be, vagy ilyen igényük folyamatban van, az Akcióban nem vehetnek részt, és így ajándékra sem jogosultak.
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Egyéb
A Pénztár az Akcióban kizárólag az egyéni tagdíjbefizetéseket veszi figyelembe. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy Cafetéria
keretében történő befizetés munkáltatói tagdíjbefizetésnek minősül, így ezen összegek után az Akcióban Ajándék nem jár.
A tagok csakis a saját nevükben regisztrálhatják részvételi szándékukat.
Új belépők esetén hiba vagy hiányosság miatt nem záradékolt belépési nyilatkozatok érvénytelennek minősülnek, így ebben az
esetben a Pénztár új belépő, átlépő tagjai az Akcióban meghirdetett ajándékkártyák/utalvány egyikére sem jogosultak.
Sem az ajándékkártyák (DM, Libri), sem az online vásárlási utalvány (eMAG) helyett készpénz nem követelhető, felhasználásuk
esetén az utalványok értékéből készpénz nem igényelhető vissza. Az 1000 Ft - amennyiben az utalvány értéke ÁFÁ-t is tartalmaz
- bruttó összegnek felel meg.
Amennyiben a tag nem rendelkezik telefonszámmal és/vagy e-mail címmel, úgy az eMAG utalványokat a Pénztár nem tudja
rendelkezésére bocsátani.
Az ajándékkártyával/utalvánnyal kapcsolatban felmerülő reklamációkat a Pénztár az akció lezárását követő 60 napig tudja fogadni
és kezelni.

Vegyes rendelkezések
A Pénztár vállalja, hogy jelen Akció feltételei annak teljes időtartama alatt megtekinthetőek a Budapest Bank fiókjaiban, illetve a
Pénztár (www.bpnyugdij.hu) honlapján.
A Pénztár fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, illetve az Akció idő előtti
megszűntetésére, amennyiben szükségesnek ítéli. A Pénztár bármilyen, módosításról szóló értesítést a www.bpnyugdij.hu
honlapon keresztül közöl az Akció résztvevőivel.
A tagsági jogviszonnyal kapcsolatban a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Pénztár Alapszabálya
(www.bpnyugdíij.hu honlapon megtekinthető), illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2019.09.30.

2/2. oldal

