
 

2021. nyári Aegon termékismereti játéksorozat  

az Alkuszi és Banki Igazgatóság partnerei részére 

 

 

 

2021. nyári Aegon termékismereti játék szabályzata 
 

Jelen akció szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nyilvánosan elérhető alkuszi 

weboldalán (https://alkuszi.aegon.hu/), illetve elektronikus hírlevélben meghirdetett 2021. nyári 

Aegon termékismereti játéksorozat (továbbiakban: Játék) feltételeit tartalmazza. 

 

1. A Játék szervezője  

A Játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői 

út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041365) továbbiakban Szervező.  

 

2. A Játék időtartama 

A Játék 2021. június 30. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart, melyen belül az alábbi 

részidőszakok kerültek meghatározásra: 

 Június 30. – Július 6. 

 Július 7. – Július 13. 

 Július 14. – Július 20. 

 Július 21. – Július 27. 

 Július 28. – Augusztus 3. 

 Augusztus 4. – Augusztus 10. 

 Augusztus 11. – Augusztus 24. 

 Augusztus 25. – Augusztus 31. 

A Szervező fenntartja a jogot a tervezett részidőszakok időtartam alatti módosítására.  

 

3. A Játék leírása 

A Játék Szervezője e-mailben és a Szervező alkuszi weboldalán (https://alkuszi.aegon.hu/) a 

részidőszakok első napján teszi közzé az adott részidőszakhoz tartozó termékismereti kérdéseit, 

amelyre a választ az ott megjelöltek szerint kell beküldeni.  

 

4. A Játék részvételi feltételei 

A Játékban részt vehetnek a Szervező Alkuszi és Banki Igazgatóságának szerződéses partnerei, 

továbbá a hivatkozott partereknek megbízásából (vagy munkavállalójaként) biztosítást közvetítő 

természetes személyek (továbbiakban Résztvevő).  

 

Résztvevő a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatban meghatározott valamennyi 

feltételt, melynek része, hogy a Szervező a nyertesek teljes nevét az alkuszi oldalon közzéteszi.  

 

https://alkuszi.aegon.hu/
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A Játékban való részvételi szándékot jelenti, ha a Résztvevő bármely részidőszakhoz tartozó 

kérdéssorra választ ad, amellyel egyben elfogadja jelen szabályzatot1.  

 
 

5. A Játék menete 

A Résztvevő beküldi válaszait a Szervező által az adott részidőszak első napján közzétett 

kérdéssorára az ott megadott módon (e-mail vagy online felület). Résztvevő részidőszakonként egy 

alkalommal adhatja meg válaszait, amennyiben többszörösen érkezik megoldás egy résztvevőtől, 

úgy szervező az időrend szerinti első beküldést veszi figyelembe. A 6.2. pont szerinti játéksorozat 

kiértékelése során ugyanazon név és e-mailcím páros eredményei kerülnek összegzésre.  

 

Résztvevő részt vehet egyetlen részidőszakban is.  

A 6.2. pont szerinti rangsor alapú kiértékelésnek nem feltétele az összes részidőszakban való 

részvétel, a játéksorozat összesített eredményének kiértékelésében minden jelen szabályzat szerint 

figyelembe vehető megoldás részt vesz. Ugyanakkor a rangsor meghatározásakor a teljesített 

részidőszakok száma alapján képzett korrekciós tényező befolyásolhatja a végső sorrend alakulását.  

 
 

6. Nyeremények 

6.1. Részidőszaki nyeremények 

Szervező minden egyes részidőszakra 2*10.000 forint értékű MediaMarkt vásárlási utalványt 

biztosít nyereményként az alábbiak szerint: 

 Leggyorsabb helyes megfejtőnek: 1 db 10.000 forint értékű MediaMarkt utalványt kap az 

elsőként olyan megoldást beküldő Résztvevő, akinek adott részidőszakban feltett 

kérdésekre adott minden válasza helyes. (A megoldás beküldésének módja az adott 

részidőszakhoz tartozóan kért módon kell, hogy megtörténjen.)  

 Helyes megfejtők között sorsolt egy főnek kerül átadásra szintén egy 10.000 forint értékű 

MediaMarkt vásárlási utalvány. A sorsoláson részt vehetnek a jelen szabályzatnak megfelelő, 

az adott részidőszakhoz tartozó határidőn belül beküldött megoldások, ahol az adott 

részidőszakban feltett összes kérdésre helyes válasz került megjelölésre. (A megoldás 

beküldésének módja az adott részidőszakhoz tartozóan kért módon kell, hogy 

megtörténjen.)  

 

A részidőszaki nyeremények nyerteseit a Szervező a részidőszakot követő 3 munkanapon belül 

hozza nyilvánosságra a Szervező alkuszi weboldalán (https://alkuszi.aegon.hu/), illetve 

elektronikus hírlevélben. 

 

6.2. Termékismereti játéksorozat összesített eredménye alapján járó nyeremények 

(döntő) 

A Résztvevő részidőszakokhoz tartozó határidőn belül beküldött megoldásainak kiértékelése 

alapján elért pontszámok kerülnek összegzése. (A megoldás beküldésének módja az adott 

részidőszakhoz tartozóan kért módon kell, hogy megtörténjen.)  

 

                                                           
1 Amennyiben a Résztvevő jelen szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

https://alkuszi.aegon.hu/
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A Játék döntőjén a Résztvevők közül a Résztvevők összesített pontszáma alapján előállt rangsor 

első tíz helyezettje2 vehet részt. A döntő online platformon történik, valós időben, ahol (egy 

technikai próba után) a döntőn kialakuló sorrend határozza meg a nyereményben részesülőket.  

 

A döntő tervezett ideje 2021. szeptember 8. 10 óra. 

A döntő tervezett online felülete a www.menti.com.  

 

Nyeremények:  

1.helyezett: 50.000 forint értékű MediaMarkt utalvány 

2.helyezett: 40.000 forint értékű MediaMarkt utalvány 

3.helyezett: 30.000 forint értékű MediaMarkt utalvány 

4.helyezett: 20.000 forint értékű MediaMarkt utalvány 

5.helyezett: 10.000 forint értékű MediaMarkt utalvány 

A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, hogy a 

jogosultak hozzájussanak ajándékukhoz, a nyereményeket a Szervező területi támogató 

munkatársai (key account managerek) juttatják el az arra jogosultaknak.  

 

7. Vegyes rendelkezések 

Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja 

úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi nyilvánosan elérhető alkuszi weboldalán 

(https://alkuszi.aegon.hu/), illetve elektronikus hírlevélben.  

A nyeremények minden adóvonzatát a Szervező viseli. 

                                                           
2 Pontegyezőség esetén a tizedik meghívott pontszámával megegyező összes résztvevő is meghívást kap a döntőre. Azaz 
ha például 6 fő ér el 160 pontot, 3 fő 159 pontot és 9 fő 158 pontot, akkor 18 fő vehet részt a döntőben.  

http://www.menti.com/
https://alkuszi.aegon.hu/

