Junior Védelmező személybiztosítás Promóció – Szabályzat
1. A lebonyolításban résztvevő szervezet
1.1. Szervező
•

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A,
továbbiakban: Szervező)

2. Részvételi feltételek
2.1. A Promócióban azon Ügyfelek vehetnek részt, akik a Promóció időtartama alatt az
OTP bankfiókjainak egyikében Junior Védelmező személybiztosítási szerződést
kötnek.
2.2. Egy Ügyfél a Promóció időtartama alatt több Junior Védelmező személybiztosítás
szerződést is köthet, ilyenkor az Ügyfél szerződésenként egy Garantált
ajándékcsomagban részesülhet.
2.3. A Junior Védelmező biztosítási csomag megkötésének további feltételeiről fióki
ügyintézőinknél személyesen, vagy a www.otpbank.hu weboldalon tájékozódhat.
3. A promóció időtartama
3.1. A Promóció 2021. május 31,12:00 órától a készlet erejéig, egyúttal a Promóció
visszavonásáig tart.
3.2. A Promóció időtartama alatt összesen maximum 10000 darab ajándékcsomag kerül
átadásra. Az az első 10000 Ügyfél, aki maradéktalanul teljesíti a Promóció részvételi
feltételeit, Garantált ajándékban részesül.
3.3. Amint eléri a részvételi feltételeket teljesítő Ügyfelek száma az 10000-ret, a
Promóció lezárul.
4. A Promóció leírása
4.1. A Szervező 2021. május 31-én az OTP Bank honlapján www.otpbank.hu meghirdeti a
Junior Védelmező személybiztosítás Promóciót.
4.2. A Promóció ideje alatt az az Ügyfél, aki teljesíti a 2.1. pontban foglalt feltételeket, garantált
ajándékban részesül.
4.3. A Garantált ajándékokat a készlet erejéig a szerződéskötés követően az adott fiókban
adják át az Ügyfeleknek.
4.4. A Promócióban résztvevők körét a jelen Szabályzat előre meghatározza azzal, hogy a
Garantált ajándékcsomagban részesülő Ügyfelek az előre meghatározott részvételi
feltételeket teljesítik. Szervező kijelenti, hogy az Ügyfelek Garantált ajándékban való
részesülésekor jelen Szabályzatban nem rögzített szempontokat nem vesz figyelembe.
5. Garantált ajándékok
5.3. A Promóció ideje alatt megszerezhető Garantált ajándék: 10000 db Junior Védelmező
ajándékcsomag, amely egy fényvisszaverős, OTP logóval ellátott karpántot, és egy pár
cipőfűzőt tartalmaz.

5.4. A Promóció ideje alatt mindenen egyes Junior Védelmező személybiztosítás szerződés
megkötése után egy Garantált ajándékcsomag jár. Egy Ügyfél jogosult több Junior
Védelmező személybiztosítási csomag megkötésére, így több Garantált ajándékcsomag
megszerzésére is.
5.5. A 5.3. pontban leírt Garantált ajándékot a 2.1 pontban foglalt feltételek teljesítése esetén a
Szervező biztosítja.
6. Adózás
6.1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.14 pontja alapján adómentes az üzletpolitikai céllal,
magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében megfelelő
magánszemély számára szolgáltatás vásárláshoz kapcsolódó más kedvezmény, ebben az
esetben a Garantált ajándékcsomag.
6.2. A promóció nyilvánosan, a Bank honlapján került meghirdetésre, és az Garantált
ajándékcsomagot magánszemélyek kapják, így a garantált ajándék után a Szervezőnek és
az Ügyfélnek sincs adó bevallási és fizetési kötelezettsége.
7. Általános rendelkezések
7.1. A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező a www.otpbank.hu weboldalon
teszi közzé. Szervező a Promóció teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek
szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
7.2. Szervező a Promócióval kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolását az
informacio@otpbank.hu címen biztosítja.
7.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa, illetőleg a Promóciót visszavonja. Az esetleges változtatásról, illetve
visszavonásról Szervező a www.otpbank.hu weboldalon nyújt tájékoztatást.

Budapest, 2021. május 28.
OTP Bank Nyrt.

