Promócióban történő részvételi feltételek
Az "Automatikus díjlehívás meglévő ügyfelek részére" promóció hivatalos részvételi szabályzata

1.

A promóció szervezője:
Az "Automatikus díjlehívás meglévő ügyfelek részére" promóció (a továbbiakban: "promóció")
szervezője a 4Life Direct Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.; cégjegyzékszám: 0109-989231; adószám: 24074874-2-43; a továbbiakban: "Szervező"). A promócióhoz kapcsolódó
adatkezelést a 4Life Direct Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.; cégjegyzékszám: 0109-989231; adószám: 24074874-2-43; a továbbiakban: "Adatkezelő") végzi.

2.

A Promócióban résztvevő személyek:
Minden olyan természetes személy, aki a promóció időtartama alatt megfelel az alábbi
feltételeknek:
a) rendelkezik érvényes Időskori Biztonság és/vagy Baleseti Halál Biztosítás elnevezésű
biztosítási szerződéssel
b) aki megfelel az a) pontban meghatározott biztosítási termékek Általános Szerződési
Feltételeiben foglalt „szerződő fél” fogalmának
c) Szerződő fél megadja a bankszámlaszámát, melyről kezdeményezhető a díjlehívás
d) váltson az automatikus díjlehívás fizetési módra
e) a helyesen kitöltött és a bankjánál megadott módon aláírt „Felhatalmazás csoportos
beszedési megbízás teljesítésére” formanyomtatványt visszaküldi a 4Life Direct Kft. részére
f) automatikus díjlehívás segítségével, 3 egymást követő havi díj befizetésre kerül

3.

A promócióban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a promóció ideje alatt
megváltoztatják fizetési módjukat automatikus díjlehívásra. Továbbá a megváltoztatás
dátumától számított, 3 egymást követő alkalommal, időben befizetésre kerül a biztosítás havi
díja. Az időben befizetett havi díj azt jelenti, hogy a szerződő fél bankszámlájáról a megfelelő
időpontban lehívásra került a havi díj.

4.

A promócióban nem vehetnek részt a Szervező, az Adatkezelő, illetve a promóció
szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek,
ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.

5.

Ajándékok átadása
A szórólapon, a szerződő fél által megjelölt ajándékot, futárszolgálattal vagy postai úton, a 3.
sikeres díjlehívást követő 30 napon belül, a 4Life Direct Kft. eljutatja a szerződő fél részére.
A promócióban résztvevők a szórólapon feltüntetett ajándékok közül, csak egyet
választhatnak.

6.

Panaszkezelés módja
a) A promócióival kapcsolatosan panasszal élhet, a promóció lezárását követő 30 napon
belül.
b) Panaszát írásban küldje el a 4Life Direct Kft. címére, a tárgyként tüntesse fel „Panasz Automatikus díjlehívás meglévő ügyfelek részére".
c) Az ajándékokban bekövetkezett károkért, amelyek 4Life Direct Kft.-n kívül álló okból
keletkeztek, a Szervező felelősséget nem vállal.

7.

Adatkezelés

A promócióban résztvevő személyek önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy kizárólag a 4Life
Direct Kft. és a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, továbbá a Red Sands
Insurance Company (Europe) Limited saját termékeivel, szolgáltatásaival, különleges
ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá egyéb, a fogyasztók
tájékozottságát segítő információkat közvetlenül megküldjön részé levélben a résztvevő által
megadott címre, vagy telefonon, SMS-ben, illetve egyéb elektronikus csatornán ismertesse a
résztvevővel, hozzájárulása visszavonásáig. A hozzájárulás, illetve az adatok helyesbítése,
törlése vagy zárolása az alábbi címen lehetséges: info@4lifedirect.hu. Az adatok kezeléséről
tájékoztatás szintén a fenti címen kérhető. Amennyiben a résztvevő álláspontja szerint a 4Life
Direct Kft, Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, továbbá a Red Sands
Insurance Company (Europe) Limited eljárása során a jogai sérültek, jogosult bírósághoz
fordulni. Az adatok kezelésére egyebekben a 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az irányadók.

8.

A Promóció időtartama:
A promóció 2013. augusztus 07-től 2014. szeptember 25-ig tart. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a promóciót.

9.

Általános rendelkezések:
A promóció szabályzatára a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő
vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.
A Szervező az ajándékok megváltoztatásának jogát fenntartja.
A promócióban résztvevők elfogadják a promóció hivatalos részvételi szabályzatát.

