„Csatlakozzon hozzánk játék”
Játékszabályzat

1. A Játék időtartama és célja
A Játék 2021. május 05. napjának 19:00 órájától 2021. augusztus 31. napja 22:00 óráig tart.
Célja, hogy a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest,
Magyar tudósok körútja 9., rövidített név: Takarékbank Zrt., cégjegyzékszám: 01-10-140275
a továbbiakban : Takarékbank Zrt) és MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 0110-140275 továbbiakban: MTB Zrt.) meglévő ügyfeleivel biztosítsa a marketing célú
kapcsolattartást, továbbá új, potenciális ügyfél / partnerkapcsolatokat generáljon.

2. A Játék Szervezője
A Játék Szervezője a Takarékbank Zrt.
A Játékkal összefüggésben megadott adatok kezelése vonatkozásában az adatkezelő a Takarékbank
Zrt.
A marketing célú adatkezelés vonatkozásában a Takarékbank Zrt. és az MTB Zrt. közös
adatkezelőnek minősül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást a marketing célú és célzott (lead)
megkeresésekkel kapcsolatos és a „Csatlakozz hozzánk játék”-hoz kapcsolódó adatkezelési
tájékoztató tartalmaz.

Ajándékok: A 4 hónapon át tartó adatgyűjtéssel egybekötött Játékban havonta egyszer tárgyi ajándék
birtokába lehet jutni. A Játék végén fődíj kerül kiosztásra a Játék feltételeit teljesítők között.

Hónap
2021. május
2021. június
2021. július
2021. augusztus
FŐDÍJ

Ajándék megnevezése és becsült értéke
Csepel bicikli (típusa: Csepel női kerékpár 28” türkiz női kerékpár - 110 000 Ft
Samsung Galaxy S6 light tablet (típus: Samsung Galaxy Tab S6 Lite P610 tablet, szürke)
- 109 000 Ft
IKEA vásárlási utalvány - 150 000 Ft
Decathlon utalvány 100 000 Ft értékben
2 fős wellness hétvége a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa - ba - 170 000 Ft

A tárgyi ajándékok változtatásának a jogát a Bank fenntartja, mivel ezen tárgyak beszerzése harmadik
személyektől történik.

A fődíj wellness hétvége igénybevételének feltételei:
A fődíj a megjelölt szálloda szabad helyeinek és foglaltságának függvényében váltható be. A szálloda
kiemeltként kezelt időszakaiban a fődíj nem vehető igénybe.
Helyszíne: 9600 Sárvár, Vadkert krt. 5.
Időszak: 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között
Az ajándék a Spirit Joy csomag: 2 felnőtt 2 éjszakás szállását félpanziós ellátással tartalmazza.
A voucher értéke 2 főre: 170 000 Ft. További személyek részvétele és a további költés önköltségi alapon
történik.

Az ajándék voucher összege az Idegenforgalmi Adót (IFA) nem tartalmazza, amelynek összege
felnőtt vendég esetében 500 Ft/fő/éj.
*A kiemelt időszakok a következők:
október 23. szombat 56-os Forradalom ünnepe hétvége
november 1. hétfő Mindenszentek pihenőnap (3 napos hétvége)
december 11. szombat munkanap áthelyezett munkanap
december 24. péntek Szenteste pihenőnap
december 25. szombat Karácsony hétvége
december 26. vasárnap Karácsony hétvége (3 napos hétvége)
2022. január 1. szombat Új Év hétvége

A további 2022-es ünnepnapokot jelen dokumentum nem tartalmazza, azokat az Ajándékra
jogosult köteles egyeztetni foglaláskor.

3. A Játékban történő részvétel feltételei
A Játékban részt vesz és a havi ajándékokra továbbá a fődíj megszerzésére esélyessé válik az a 7.
pontban meghatározottak szerinti személy, aki
•

A Játékban részt vesz és a havi ajándékokra továbbá a fődíj megszerzésére esélyessé válik
az a személy, aki:
o hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékbank Zrt. és MTB Zrt. számára valamennyi
(adatkezelési tájékoztatóban meghatározott) céllal összefüggésben marketing célú
megkereséseket kezdeményezzen, valamint
o hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékbank Zrt. és MTB Zrt. az általa megjelölt
valamennyi kapcsolattartási csatornákon (a kiválasztott célokkal összefüggésben)
megkeresse.
o regisztrál a Takarékbank Zrt weboldalán,
o a kért adatait a weboldalon található ún. űrlapon megadja, továbbá
o a kérdőíven helyesen és a Játék időtartama alatt aJáték kiírásnak megfelelő módon,
válaszol a Takarék Csoport Facebook és weboldalán közzétett Játékfelhívásban és
jelen Játék szabályzatban szereplő kérdésekre.

A következő kérdésekre várjuk a Játékosok válaszát:
-

Az első kérdés: Hány recept található a Sercegés és erdőzúgás című könyvben? (Havi
állandó kérdés)
Fődíjas kérdés: Melyik állat jut eszébe a Takarékbankról?

4. A Játékos
A Játékos az a természetes személy, illetve vállalkozás1 aki jelen Szabályzat 4. pontjában
meghatározott feltételek mindegyikének megfelel és teljesíti a részvételi feltételeket. A Játékban
nem vehetnek részt a Takarékbank Zrt. és az MTB Zrt. munkavállalói és közvetlen hozzátartozóik.

1

A Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározottak szerinti, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körében eljáró személy, ide értve a társas vállalkozásokat is.

5. Az ajándékra jogosultság feltételei és az Ajándékra jogosult kiválasztása
Ajándékra jogosult az a Játékos lehet, aki jelen Játékszabályzat 4. pontja szerinti feltételek
mindegyikének megfelel, illetve teljesíti azokat a jelen Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott
időtartam alatt. Továbbá a kérdőíven megadott adatai alapján minden kétséget kizáróan
beazonosítható a személye.

Ajándékra jogosult Játékos kiválasztása havi ajándékok esetében:

A Játék során a havi ajándékban az a Játékos részesülhet, aki hozzájárul a marketing
megkeresések kezdeményezéséhez, részére megkeresések továbbításához, regisztrál és az adott
hónapban a 4. pontban szereplő részvételi feltételeket teljesíti és az első feltett kérdésre adott
válasza helyes, és a legközelebb esik a Takarékbank Zrt. által előre meghatározott –
jegyzőkönyvben rögzített – időponthoz (nap, óra, perc, másodperc) képest. Az Ajándékra jogosult
kiválasztása a fődíj esetében:
A Játék végén az a Játékos részesül a fődíjban, aki hozzájárul a marketing megkeresések
kezdeményezéséhez, részére megkeresések továbbításához, regisztrál és a Játék teljes
időtartama alatt a 4. pontban szereplő részvételi feltételeket teljesíti és a második feltett
kérdésre adott tippje helyes és a legközelebb esik a Takarékbank Zrt. által előre meghatározott –
jegyzőkönyvben rögzített – időponthoz (nap, óra, perc, másodperc) képest. (Az első kérdés
megválaszolása is kötelező , azonban a fődíjas kérdéstől független, nem kapcsolódik a fődíjas
kérdéshez és a fődíjhoz).
A tartalék Ajándékra jogosultak megállapítása szintén a fentiek szerint kerül meghatározásra.

6. Játékszabályok
•

•

Egy Játékos, csak egyszer adhat le tippet a Játék időtartama alatt. Amennyiben egy Játékos
az egyik vagy mindkét kérdésre több választ ír, és/vagy a kérdőívet hiányosan, illetve valótlan
adatokkal tölti ki, úgy a Takarékbank Zrt. érvénytelennek tekinti a válaszokat.
A Takarékbank Zrt. a Játékban szereplő időpontokat írásban rögzíti. Az időpontokat titkosítja,
és azokat az eredményhirdetések során nem teszi nyilvánossá. Mindösszesen 5 időpont kerül
meghatározásra a Játék indulása előtt: 4 db a havi ajándékért, 1 db a fődíjért.

•
•

Az adott havi tárgyi ajándék jogosultja minden esetben rákövetkező hónap első
munkanapján kerül értesítésre.
A fődíjra jogosult a játék lezárását követő 10 munkanapon belül kerül értesítésre.

7. Az eredményhirdetés
A Játékban meghatározott feltételek teljesülésének vizsgálatát és az Ajándékra jogosult
személyének megállapítását a Játék Szervezője a székhelyén bonyolítja le. Az eredmény
megállapítását 3 tagú Banki Bizottság végzi a banki rendszerek alapján.
5 fő ún. Tartalék Ajándékra jogosult kerül kijelölésre, akik a kialakult sorrend szerint előre lépnek,
amennyiben (az eredeti, vagy amennyiben az eredeti Ajándékra jogosult kiesése folytán az őt
követő tartalék) Ajándékra jogosulttal szemben kizáró ok merül fel, vagy ha az Ajándékra jogosult
az Ajándék átvételéről lemond, vagy nem felel meg a jelen Szabályzatban, a Játékban történő
részvételre vonatkozó feltételeknek, illetve a jelen Játékszabályzat 9. pontjában meghatározott
időpontig nem jelentkezik az Ajándékért.

8. Az Ajándékra jogosultak értesítése és az ajándékok átvétele
Az Ajándékra jogosult személyt a Takarékbank Zrt. telefonon (a telefonos értesítés sikertelensége
esetén, e-mailben,
a Játékos által megadott e-mail címén) legkésőbb a döntést követő munkanapon értesíti.
Az Ajándékra jogosult a telefonos vagy e-mailes értesítés időpontját követő 10 munkanapon belül
jelentkeznie válaszlevélben Takarékbank Zrt. kijelölt munkatársánál, és nyilatkoznia a fődíj
igénybevételének szándékáról, illetve arról, hogy Ajándékát módjában áll személyesen,
személyazonosságát igazolva átvenni a meghatározott helyen és időben.
Az Ajándék voucher a Takarékbank Zrt. Központjában vehető át személyesen vagy bármely, az
Ajándékra jogosult által kijelölt bankfiókban.
Az Ajándék nem váltható készpénzre vagy egyéb termékre / szolgáltatásra.
Az Ajándék meghatalmazás útján átvehető, másra át nem ruházható, kivéve a jogi személy Játékos
által megnyert Ajándékot, amit az Ajándékra jogosult cégszerűen aláírt, legalább teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal természetes személyre ruházhat át.

9. Az Ajándékkal összefüggő adókötelezettségekről szóló tájékoztatás
A tényleges Ajándékra jogosult, illetve - előre lépése esetén -, a tartalék Ajándékra jogosult az
Ajándékával összefüggésben felmerülő adókötelezettséget a Takarékbank Zrt. teljesíti. Az Ajándékra
jogosult személyt az Ajándékkal kapcsolatban adóbevallási kötelezettség nem terheli. Amennyiben
jogi személy vállalkozás az Ajándékra jogosult, abban az esetben a vállalkozás megjelöli azt a
természetes személyt (alkalmazottat), aki az adott vállalkozáson belül az ajándékra jogosult annak
érdekében, hogy a Takarékbank Zrt. az Ajándékkal kapcsolatos adókötelezettséget teljesítse.

10. Részvételi feltételek elfogadása
A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadta a fenti feltételeket, valamint hozzájárulását adta
ahhoz, hogy a Takarékbank Zrt. és MTB Zrt. marketing jellegű megkereséseket küldjön azzal, hogy e
hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.
A Játékost megilleti az Ajándékról való lemondás joga, mely esetben a tartalék Ajándékra jogosult
vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.
Amennyiben az Ajándékra jogosult az Ajándékra nem tart igényt, úgy a soron következő tartalék
Ajándékra jogosult az Ajándékra. Abban az esetben, ha a tartalék Ajándékra jogosult mindegyike
lemond az Ajándékról, úgy az Ajándék nem kerül kiadásra.

2021. május 6.
Takarékbank Zrt.
mint az MTB Zrt. és a Takarékbank Zrt. által meghirdetett Játék Szervezője.

