A FBAMSz
2018. évi Biztosításszakmai Nagydíjához kapcsolódó
nyereményjátékának
részvételi és játékszabályzata
2018. július 3. - 2018. szeptember 7.
1. A játék szervezője
A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége 2018. évi
Biztosításszakmai
Nagydíjához
kapcsolódó
nyereményjátékának
(a
továbbiakban: Játék) szervezője a Független Biztosítási Alkuszok
Magyarországi Szövetsége (székhely: 1096 Budapest, Vendel utca 11.;
Budapest, nyilv. szám: 01-02-304310, a továbbiakban „FBAMSz”).
2. A játék időtartama
A Játék 2018.07.03. napján 00 óra 00 perctől 2018.09.07. napján éjfélig tart.
Sorsolás: 2018.10.01-én, hétfőn este 20:00 órakor a XIV. Biztosításszakmai
Konferencia és Kiállítás díjátadóján a siófoki Hotel Azúr szállodában.
3. A játékban történő részvétel feltételei
3.1. A Játékban és a 2018.10.01-i sorsoláson azok a természetes személyek
(Játékos, illetve Játékosok) vesznek részt, akik a FBAMSz Biztosításszakmai
Nagydíja biztosítói értékelési rendszerének regisztrált felhasználójaként az
online biztosítói értékelési rendszerbe belépve értékelést adtak.
A FBAMSz biztosítási értékelési rendszer regisztrált felhasználója kizárólag a
FBAMSz tagjának vagy pártoló tagjának munkatársa lehet.
3.2. Amennyiben a Játékos nem kíván részt venni a Játékban (annak
ellenére, hogy a 3.1.- pontban meghatározott feltételeknek megfelel), ezt
legkésőbb 2018.08.31. éjfélig jogosult jelezni a FBAMSz részére a
fbamsz.nagydij@gmail.com elektronikus levelezési címen. Ebben az esetben a
FBAMSz törli a Játékos által leadott értékelést és a Játékos nem vesz részt a
nyereménysorsolásban.
3.3.Kizárja a FBAMSz a Játékból azt a Játékost, aki a jelen játékszabályzat
9.2., 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít.
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4. A Játék leírása
4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő
Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a FBAMSz az 5. pont
szerinti nyereményt sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás keretében.
4.2.A FBAMSz értékelési rendszerében egy játékos egy értékelést adhat le.
Többszörös értékelés leadása a nyereményjátékból való kizárást vonja maga
után.
4.3.Minden Játékos 1 db sorsjeggyel vesz részt a nyereménysorsoláson.
5. Nyeremény
5.1. A Játék fődíja tárgyi nyereményként egy darab Samsung Galaxy Tab A
7.0 HSPA+, LTE, Wifi, 8GB tablet (fekete T285), amely a nyertessel
egyeztetve személyesen kerül átadásra.
5.2. A nyeremény másra át nem ruházható.
5.3. A nyertes a nyereményét egy átadási ceremónia keretében veheti át,
melyre a FBAMSz által szervezett XIV. Biztosításszakmai Konferencia és
Kiállítás díjátadóján a siófoki, a Hotel Azúr szállodában (8600 Siófok, Erkel
Ferenc u. 2/C.) kerül sor 2018.10.01-én hétfőn este 20:00 órakor.
6. Sorsolás
6.1. A nyertes meghatározása nem-nyilvános húzás útján az alábbiak szerint
történik:
A FBAMSz a FBAMSz biztosítói értékelési rendszerében nyilvántartott, a
játékszabályzat 3. pontjában foglaltaknak maradéktalanul megfelelő Játékosok
közül 2018. október 1. napján, hétfőn este 20 órakora véletlenszerűség elvének
eleget tevő kézi sorsolással húzza ki a Játék nyertesét és egy tartaléknyertest.
6.2. A sorsolás helyszíne a Hotel Azúrszálloda (8600 Siófok, Erkel Ferenc u.
2/C.) A FBAMSz sorsolási jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így
különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes és a
tartaléknyertes nevét.
6.3. Amennyiben a nyertes Játékos nincs jelen a sorsoláson, illetve
nyereményét nem tudja a helyszínen, személyesen átvenni, a FBAMSz a
sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül értesíti a játékba való
regisztráció során megadott neve és cégneve alapján a nyertes Játékos
cégének vezetőjét (a FBAMSz tagjának képviseletére jogosult személyt).
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A FBAMSz a nyereményt a sorsolást követő 30 napon belül próbálja meg
átadni. Sikertelen átadás esetén a tartaléknyertes válik jogosulttá a
nyereményekre.
7. Adózás és költségek
A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a FBAMSz viseli. A
FBAMSz-ot a nyeremény fentiek szerinti átadásán és a nyereménnyel járó
adókötelezettség rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az
esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére
történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége stb.) a
Játékosokat terhelik.
8. További Információk a Játékról
A
Játékról
esetleges
további
http://ertekeles.fbamsz.hu/weboldalon érhetők el.

információk

a

9. Vegyes rendelkezések
9.1.A jelen szabályzat a Játék teljes
http://ertekeles.fbamsz.hu internetcímen.

időtartama

alatt

elérhető

a

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot.
A Játékos a játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a jelen játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadta.
Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot, vagy annak bármely részét nem
fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást támaszt, abban az esetben a
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra
kerül.
9.3.A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás), a nyertes
értesítésének, illetve a nyereményátadásának elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. a nyeremény átadásának illetve használatának során
keletkezett károkért a FBAMSz semmilyen felelősséget nem vállal.
9.4.A FBAMSz kizárja a felelősségét minden, a http://ertekeles.fbamsz.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 FBAMSz semminemű
felelősséget nem vállal.
9.5.A FBAMSz fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, többszörös
regisztrációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék
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szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali
hatállyal kizárja a Játékból.
9.6.A
Játékhoz
kapcsolódó
adatbázis
módosítása
kizárólag
a
http://ertekeles.fbamsz.hu/ domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül
lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel
történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását
eredményezi.
9.7.Ha a Játékosa regisztráció közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az
esetben az adatok elvesztéséért a FBAMSz semmilyen felelősséget nem vállal.
9.8.A FBAMSz 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.
9.9.Bármilyen,a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a FBAMSz döntése
irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
9.10.Az adatok kezelője a FBAMSz. A FBAMSz az adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a
FBAMSz a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a
Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat
kezelje. A kezelt személyes adatok köre: név, munkáltató/megbízó (a FBAMSz
tagcége), e-mail cím.
9.12. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a FBAMSz a személyes adatait
kezelje, az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor írásban indoklás
nélkül kérheti a következő címen: Független Biztosítási Alkuszok
Magyarországi Szövetsége, 1096 Budapest, Vendel utca 11.,vagy a
következő e-mailcímen: fbamsz.nagydij@gmail.com. A Játékos ugyanezen a
címen kérheti adatai helyesbítését is.
9.13.Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
ha nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat, vagy a
nyeremény átadását megelőzően kéri a regisztráció során megadott adatai
törlését, úgy a Játékban a továbbiakban nem vehet részt, valamint
amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más
jogszabály – a FBAMSz részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által
kért törlésnek a FBAMSz csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget
tenni.
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9.14. Az adatok feldolgozását a Biztosítási Centrum Független Biztosítási
Alkusz Kft. (1144 Budapest, Gvadányi u. 15.) végzi. A Szervező és annak
adatfeldolgozást végző megbízottja a felhasználó személyes adatait nem adja
ki további harmadik személyeknek a felhasználó előzetes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés az adatkezelés
céljának megvalósulásáig, azaz a nyereményjáték lezárásáig tart.

Budapest, 2018. július 2.
Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége
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