A Netrisk Magyarország Kft.

„Egy utazás, öt úticél”
jótékonysági akció és közönségszavazás
részvételi és lebonyolítási szabályzata
Érvényes: 2021.07.05-tól visszavonásig

1. Az Akció szervezője
Az „Egy utazás, öt úti cél” (a továbbiakban: Akció) szervezője a Netrisk
Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1138 Budapest,
Madarász Viktor utca 47-49., Cg. 01-09-307894, a továbbiakban „Szervező”).
2. Az Akció időtartama
Az Akció 2021. 07. 05. napján 00 óra 00 perctől visszavonásig tart. A
közönségszavazás minden év december 20-án 24:00 órakor zárul. A
közönségszavazás tárgyévre vonatkozó eredményének megállapítása és
rögzítése után a közönségszavazás december 21-én 00:00 órakor újra indul a
következő tárgyévre.
3. Az Akció leírása
3.1. Az Akcióban a Szervező összesen 2 millió forint adományt ajánl fel öt
meghatározott nonprofit szervezet részére.
Az öt szervezet a következő:
•
•
•
•
•

Regőczy István Alapítvány (https://regoczialapitvany.hu/)
Bethesda Kórház Alapítvány (https://bka.hu/)
10 Millió Fa Alapítvány (https://10milliofa.hu/)
Noé Állatotthon Alapítvány (http://www.noeallatotthon.hu/)
Bátor Tábor Alapítvány (https://batortabor.org/hu/)

3.2. Az Akcióban való részvételi feltételeknek megfelelő felhasználók
közönségszavazással döntik el, hogy az egyes szervezetek milyen arányban
részesüljenek a felajánlott adományból. Az egyes szervezetek olyan mértékben
részesülnek az adományból, amilyen arányban szavaztak rájuk az ügyfelek a
közönségszavazáson.
3.3. A tárgyévi közönségszavazás december 20-án 24:00 órakor zárul.
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3.4. A Szervező az adományokat a közönségszavazás lezárása után 72 órán
belül átutalja a szervezetek számlaszámaira.
4. Az Akcióban való részvétel feltételei
5.1. Az Akcióban azok a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) vehet részt,
aki az akció időtartama alatt utasbiztosítást köt a Szervező
https://www.biztositas.hu internetcímen elérhető honlapján és a biztosítási díjat
a kötési folyamat végén bankkártyával befizeti.
5.2. Egy megkötött és kifizetett utasbiztosítási szerződés egy szavazat
leadására jogosítja fel a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó a tárgyév
során újabb utasbiztosítás szerződést köt és a megadott módon rendezi a díját,
újabb szavazatot adhat le.
5.3. Az Akcióban való részvétel nem kötelező.
5.4. A Szervező kizárja az Akcióból azt a Felhasználót, aki a jelen szabályzat
7.2., 7.4.-7.5. pontjai szerinti magatartást tanúsít.
5. Eredményhirdetés
5.1. A közönségszavazás zárásakor a Szervező megállapítja és rögzíti a
közönségszavazás százalékos végeredményét két tizedesjegyre kerekítve.
5.2. A Szervező az adomány felosztja a résztvevő szervezetek között a
közönségszavazás végeredményének arányában és az így meghatározott
adományösszegeket utalja át a szervezetek számlájára.
5.3. A Szervező a közönségszavazás végeredményéről közleményt tesz
közzé a https://www.biztositas.hu honlapján valamint a közösségi médiában.
6. További Információk a Játékról
Az Akcióról esetleges
weboldalon érhetők el.

további

információk

a

https://www.biztositas.hu

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A jelen szabályzat az Akció teljes időtartama alatt elérhető a
https://www.biztositas.hu internetcímen.
7.2. Az Akcióban való részvétellel a Felhasználó elfogadja a jelen szabályzatot.
A Felhasználó a szabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a
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Felhasználó a szabályzatot, vagy annak bármely részét nem fogadja el, vagy
azzal kapcsolatban kifogást támaszt, abban az esetben a Akcióban nem
jogosult részt venni, illetve az Akcióból automatikusan kizárásra kerül.
7.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.biztositas.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 a közönségszavazást illetően,
úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
Felhasználó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve az Akció
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót
azonnali hatállyal kizárja az Akcióból.
7.5. Az Akcióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a
https://www.biztositas.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül
lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel
történő beavatkozás a közönségszavazásba a beavatkozó Felhasználó
azonnali kizárását, szavazata(i) megsemmisítését eredményezi.
7.6. Ha a Felhasználó a biztosításkötés közben vagy a regisztráció közben
bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a
kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
7.7. A Szervező 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.
7.8. Bármilyen, az Akció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése
irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Felhasználók a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
7.9. Az adatok feldolgozója és kezelője a Szervező, aki az adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, valamint a hatályos EU és magyar jogszabályok rendelkezései
szerint kezeli. A Szervező Adavédelmi tájékoztatójának elérési címe:
https://partner.biztositas.hu/adatvedelem.html
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7.10. A Szervező az Akcióval kapcsolatban ügyfélszolgálati telefonos
kommunikációt és postai levelezést nem folytat. Az Akcióval kapcsolatos
bejelentés, panasz az alábbi e-mail címen tehető: info@biztositas.hu.
7.11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket
vagy magát az Akciót - akár az Akció időtartama alatt is - egyoldalúan
módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Akció szabályzat
módosításait, illetve az Akció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a
Szervező közzéteszi a weboldalon. Az ügyfelek felelőssége, hogy ezekről
megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező
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