Allianz Irány az Élet! nyereményjáték 2016
2016. május 9. – 2016. július 10.
JÁTÉKSZABÁLYZAT
Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.;
cégjegyzékszám: 01-10-041356; adószám: 10337587-4) (továbbiakban: Szervező)
nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék). A Játék célja, hogy a játékosok a
www.iranyazelet.hu oldalon működő Játék pályáit sikeresen teljesítsék, megszerezve a
következő pálya kulcsát és összegyűjtve a pálya teljesítéséhez előírt virtuális összeget a
következő pályára lépéshez.
1. A Játékban való részvétel feltételei:
A Játékban való részvételre a www.iranyazelet.hu oldalon a Játék időtartama alatti
regisztráció, valamint az oldalon hetente frissülő pályák sikeres teljesítése jogosít fel.
2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel
(továbbiakban: Játékos):
a) a Játék időpontjában 18. évét betöltött természetes személy és
b) a Játék ideje alatt a Játékos valós adataival regisztrál a www.iranyazelet.hu oldalon
nevének, e-mail címének, születési dátumának, telefonszámának, valamint
irányítószámának megadásával, majd az alábbi két kérdésre az alábbi opciók közül
kiválaszt minimum egy választ (a kérdésekre több válasz is megjelölhető):
1. „Kérjük, válaszd ki, hogy az alábbiak közül melyik állítás vonatkozik Rád!”:
a. saját házam van (családi ház)
b. saját lakásom van (társasház)
c. saját autóm van
d. albérletben élek
e. egyik sem igaz rám
2. „Hol pihened ki magad?”
f. külföldön
g. belföldön
c) valamint amennyiben a Játékos az a, b, c, d, illetve az f, g opciók közül választ, akkor
megjelenik az „Érdekel, hogyan tudhatod biztonságban értékeidet az Allianz
biztosításaival?” kérdés, amelyre az alábbi válaszok közül kell kiválasztania egyet:
a. igen
b. nem
c. talán
d) és elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot.
3. A nyereménysorsoláson való részvétel együttes feltételei a Játékban való részvétel
feltételein túl az alábbiak:
a.) A Játékos elfogadja a marketing nyilatkozatot.
b.) A heti nyeremény sorsolásán való részvétel érdekében a Játékosnak az aktuális heti
pályát (amelyek hetente frissülnek) sikeresen kell teljesítenie. Ehhez az adott pályán
dobókocka segítségével – arra rákattintva – kell (az első pálya elején szabadon
kiválasztásra kerülő) figurával (fiú v. lány) a pályán végighaladni, és össze kell
gyűjteni a „Játékszabályok” alatt olvasható, a sikeres teljesítés első feltételeként
megjelölt, előre meghatározott pénzösszeget a pályán, illetve meg kell szerezni a
következő pálya kulcsát, amely a sikeres teljesítés második feltétele. Ezek birtokában
a választott bábuval be kell érni a célba. Ehhez vagy pontosan a pálya utolsó
mezőjére kell lépnie a Játékosnak, vagy elég akár áthaladnia rajta.

Egy pálya akkor tekinthető sikeresen teljesítettnek, amikor a Játékos a gratuláló
aloldalra érkezik. Ha a pályát sikeresen teljesítette a Játékos, akkor automatikusan
részt vesz az adott heti nyereménysorsoláson.
c.) A Játékosnak a fődíj sorsolásán való részvételhez a Játék időtartama alatt sikeresen
kell teljesítenie a b.) pontban leírtaknak megfelelően a Játék időtartama alatt
minimum 6 db pályát. A fődíj sorsolása során nem részesül előnyben és nem
rendelkezik nagyobb győzelmi eséllyel az, aki 6-nél több pályát teljesít azokkal
szemben, akik a Szervező által minimálisan meghatározott számú, vagyis 6 pályát
teljesítenek sikeresen.
d.) Amennyiben a Játékos nem az aktuális heti pályát teljesíti, nem nyeri el a jogot az
aktuális heti nyereménysorsoláson való részvételre, viszont ezt a pályát
beleszámoljuk a fődíj sorsoláson való részvételhez szükséges, legalább 6 pálya
teljesítésébe.
4. A Játék időtartama
A Játék 2016. május 9. 09:00 óra – 2016. július 10. 24:00 óra között tart. Ezen időszakot
megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem vesznek részt a
Játékban.
5. A Játékkal kapcsolatos információk, a Játék mechanizmusa
A Játékos a www.iranyazelet.hu oldalon történő regisztrációt követően az általa megadott email címre egy üzenetet kap. A Játékos a Játékba való belépést követően minden héten új,
pályával találkozik.
Minden pálya sikeres teljesítésére a Játékosnak korlátlan idő áll rendelkezésére, és a
virtuális bankszámlán a szükséges összeg összegyűjtése, a pálya utolsó – vagy azon túli mezőjére lépés, valamint a következő pálya kulcsának megszerzése után tekinthető a pálya
sikeresen teljesítettnek. Ekkor a Játékos a gratuláló aloldalra érkezik. Ha a pályát sikeresen
teljesítette a Játékos, akkor automatikusan részt vesz az adott heti nyereménysorsoláson.
A pályán a Játékos kockadobással haladhat előre. A dobás után, egy-egy játékmezőre lépve,
követni kell az ott olvasható instrukciókat, majd továbbhaladni a pályán egy újabb
kockadobással. A figura mezők közötti ugrását a Játék automatikusan végzi, a lépés nem
manuálisan, vagyis nem a Játékos irányításával történik.
A pályán találhatók megkülönböztető mezők:
a. Allianz logóval ellátott Allianz mezők
A mezőre lépve a felugró 3 kérdés közül ki kell választani az 1 helyes választ.
i. Amennyiben a Játékos a három lehetséges válasz közül a helyes
választ választja, kap egy Allianz Biztosítást szimbolizáló kártyát,
amely a Játék későbbi menete során, bizonyos mezőkre lépve
automatikusan felhasználásra kerül, és előnyökkel jár a Játékos
számára.
ii. Amennyiben a Játékos a három lehetséges válasz közül nem a helyes
választ választja, új kérdést kap, amelyre szintén választ kell adnia. A
helytelen lehetséges válaszok száma végtelen, új kérdések az első
helyes válasz adásáig olvashatók. Vagyis a Játékos addig
próbálkozhat, amíg helyes választ nem ad, és akkor megkapja az
Allianz Biztosítás kártyát.
b. Négylevelű lóhere ikonnal ellátott Sorskártya mező
A mezőre lépve a Játékos húzhat egy Sorskártyát. Az ezen olvasható
instrukciót a Játék automatikusan végrehajtja.
c. Malacpersely ikonnal ellátott Bank mező

A mezőre lépve a Játékos megpörgethet egy számlálót, és a kipörgetett
összeg hozzáadódik a játékmező fölött található virtuális bankszámlájához.
d. Kulcs mező
A mezőre lépve a Játékos megkapja a következő heti pálya kulcsát, amely így
lehetőséget ad a pálya sikeres teljesítéséhez. A megszerzett kulcs azonban
elveszíthető a Játék folyamán, csak a pálya végéig megtartott kulcs jelent az
adott játékhetet követő pályára belépési lehetőséget.
A Hasznos Holmik fiókban láthatók a Játék során a Játékos által összegyűjtött Allianz
Biztosítás kártyák, és a pálya sikeres teljesítéséhez szükséges kulcs.
A Játék során a Játékos által megszerzett pénzösszeg virtuális, vagyis semmilyen valós
pénzösszeg megszerzéséhez nem köthető. Ugyanez igaz a Bankszámlára is, ahol
virtuálisan gyűjtjük a pályán megszerzett pénzösszegeket.
Amennyiben a Játékos a Játékot úgy hagyja el (akár saját akaratából, akár technikai hibából
kifolyólag), hogy a pályát nem teljesítette sikeresen, a Játékba való visszalépés után az adott
heti pályát az elejétől kezdve újra teljesítenie kell.
A heti nyereménysorsoláson csakis azon érvényes regisztrációval szereplő Játékosok
vehetnek részt, akik az adott hét/forduló pályáját sikeresen teljesítették.
A fődíj sorsoláson csakis azon érvényes regisztrációval szereplő Játékosok vehetnek részt,
akik a Játék időtartama alatt minimum 6 pályát sikeresen teljesítenek.
Minden regisztrációt követően a Játék az adott hét heti pályájától indul. A Játék ideje alatt,
visszamenőleg, a korábbi hetek pályáinak megoldása a heti nyereménysorsoláson való
részvételre nem jogosítanak fel, csak az aktuális hét pályájának sikeres elvégzése jogosítja
fel a Játékost a heti nyereménysorsoláson való részvételre.
A fődíj sorsoláson való részvételhez elengedhetetlen a minimum 6 pálya sikeres teljesítése,
a Játék időtartama alatt, akár visszamenőleg is. A 6 különböző pálya teljesítésére a
Játékosnak visszamenőleg bármikor lehetősége nyílik, a Játék teljes ideje alatt, a Heti pályák
aloldalra kattintva.
Fordulók időtartamai:
1. hét: május 9. hétfő 9:00 – május 16. hétfő 8:59:59
2. hét: május 16. hétfő 9:00 – május 23. hétfő 8:59:59
3. hét: május 23. hétfő 9:00 – május 30. hétfő 8:59:59
4. hét: május 30. hétfő 9:00 – június 6. hétfő 8:59:59
5. hét: június 6. hétfő 9:00 – június 13. hétfő 8:59:59
6. hét: június 13. hétfő 9:00 – június 20. hétfő 8:59:59
7. hét: június 20. hétfő 9:00 – június 27. hétfő 8:59:59
8. hét: június 27. hétfő 9:00 – július 4. hétfő 8:59:59
9. hét: július 4. hétfő 9:00 – július 10. vasárnap 23:59:59
6. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
Akik a Játék ideje alatt regisztrálnak a www.iranyazelet.hu oldalon, kizárólag saját nevükben
vehetnek részt a Játékban.
A Játék során ugyanazon a Játékos – függetlenül attól, hogy hány regisztrációt tesz – csak
egy alkalommal vehet részt a Játékban.
A nyereménysorsoláson részt vevő, nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a
Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok
megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Játékból kizárásra kerül, és így nem
válhat a nyeremény átvételére jogosulttá.
A Játékos kizárólag saját, valós adataival jogosult részt venni a Játékban. A Játék során
regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal
való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét
kizárja.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget
vállalnak.
7.a) Sorsolás
1. Heti nyeremények sorsolása
A heti nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes
programmal történik minden tárgyhetet követő héten, kedden 10 órakor az Értéktrend Kft.,
mint adatfeldolgozó székhelyén (1162 Budapest, Istráng u. 17.), amelyről jegyzőkönyv
készül.
A heti nyeremények sorsolásának időpontjai:
1. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. május 17. 10:00
2. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. május 24. 10:00
3. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. május 31. 10:00
4. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. június 7. 10:00
5. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. június 14. 10:00
6. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. június 21. 10:00
7. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. június 28. 10:00
8. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. július 5. 10:00
9. heti pálya heti nyereményének sorsolása: 2016. július 12. 10:00
2. Fődíj kisorsolása
A fődíj kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal
történik 2016. július 12-én 11 órakor a Szervező székhelyén (1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 48-52.), amelyről jegyzőkönyv készül.

7.b) Nyeremények
1. Heti nyeremények
A www.iranyazelet.hu oldalon a promóciós időszak alatt regisztrálók és az adott heti pályát
sikeresen teljesítők között minden héten 1 db 10.000 forint étékű vásárlási utalvány kerül
kisorsolásra, az alábbi heti leosztásban:
1. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű OMV vásárlási utalvány
2. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű Butlers vásárlási utalvány
3. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű OMV vásárlási utalvány
4. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű Butlers vásárlási utalvány
5. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű OMV vásárlási utalvány
6. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű Butlers vásárlási utalvány
7. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű Hervis vásárlási utalvány
8. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű Hervis vásárlási utalvány
9. heti pálya nyereménye: 1 db 10.000 Ft értékű Hervis vásárlási utalvány
A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások szerinti
határidőn belül hol és milyen módon tudja átvenni a nyereményt.
2. Fődíj

A www.iranyazelet.hu oldalon a promóciós időszak alatt regisztrálók és a Játék ideje alatt
akár visszamenőleg is minimum 6 különböző pályát sikeresen teljesítő Játékosok között a
promóciós időszak végén 1 db 200.000 forint értékű Neckermann utazási utalvány kerül
kisorsolásra.
A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások szerinti
határidőn belül hol és milyen módon tudja átvenni a nyereményt.
7.c) Tartalék nyertes(ek)
A Szervező nyereményenként 2 db tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében
jogosultak az eredeti nyertes Játékos helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel
meg jelen játékszabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem
valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott, az
értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a
nyereményéért.
7.d) A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.
7.e) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül, e-mailben értesíti a
nyertest.
A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja
át.
A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget és a
nyeremények kiszállításának költségét a Szervező viseli.
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során
keletkezett károkért a Szervező és a lebonyolításban részt vevő cégek nem vállalnak
felelősséget.
A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét
jogszabályi keretek között érvényesítheti.
A nyeremény a kisorsolást követő 30 napon belül kerül átadásra, amennyiben e határidőben
a nyertes nyereményét nem venné át, úgy az adott nyeremény szerinti tartaléknyertes lép a
helyébe.
A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a
megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására
legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való
átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A
Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az
átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve
jogvesztő.
Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a
törvényes képviselőjével és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult. A Játékos a
Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor kép-, videó- és
hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet.
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
8.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen
játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy az
Allianz Hungária Zrt. a www.iranyazelet.hu felületen adatkezelési időtartam alatt megőrizze.

8.2. A nyereménysorolásban történő részvétel érdekében a www.iranyazelet.hu felületen
megadott adatokkal a Játékos kifejezetten hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
a)
a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét,
akár részleteit az Allianz Hungária Zrt. reklám céljából felhasználhatja,
b)
a nyertes pályázók nevét és lakcímét - kizárólag a település közigazgatási
megnevezésével – az Allianz Hungária Zrt. nyilvánosságra hozhatja.
8.3. További adatkezelési szabályok
Az adatszolgáltatás és a pályázaton történő részvétel önkéntes.
A Játék érdekében megadott személyes adatok kezelésének időtartama 5 év, de legfeljebb
azon időtartam, amely alatt a Játékkal összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető.
Az adatkezelő az Allianz Hungária Zrt., nyilvántartási száma: 40920, továbbá az
adatfeldolgozó az Értéktrend Kft. (1162 Budapest, Istráng u. 17.).
Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére
nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a
fenti nyilvánosságra hozatal esetét.
A Játékos a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően bármikor visszavonhatja
a regisztráció során esetlegesen megadott marketing célú adatkezeléshez történő
hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését telefonon, a Szervező által megadott központi
ügyfélszolgálat 06 40 421 421-es telefonszámán, a hirlevel@allianz.hu e-mail címre, vagy
postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben: Allianz Hungária Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52, Market Management osztály.
Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait az adatvedelmifelelos@allianz.hu címen
jelezheti, további jogorvoslati jogaira pedig az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.
9. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a)
Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt
felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói,
b)
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. §
(1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
10. További információ
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen
Játékszabály 9. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a
Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
Allianz Hungária Zrt.

