Promócióban történő részvételi feltételek
A "2018. novemberi Ingyenes Baleseti Halál Biztosítás" promóció hivatalos részvételi
szabályzata

1.

A promóció szervezője:
A "2018. novemberi Ingyenes Baleseti Halál Biztosítás" promóció (a továbbiakban:
"promóció")
szervezője a 4Life Direct Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.;
cégjegyzékszám: 0109-989231; adószám: 24074874-2-43; a továbbiakban: "Szervező"). A promócióhoz kapcsolódó
adatkezelést a 4Life Direct Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.;
cégjegyzékszám: 01-09-989231; adószám: 24074874-2-43; a továbbiakban: "Adatkezelő") végzi.

2.

A Promócióban résztvevő személyek:
A promócióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, de 70. életévét még be nem töltött,
teljes cselekvőképességgel rendelkező,
természetes személy (a továbbiakban: résztvevő), aki megfelel az összes alábbi feltételeknek:
- A részt vevő személy telefon útján a Szervezővel első ízben veszi fel a kapcsolatot;
- A részt vevő személy a Szervező adatbázisában még nem szerepel;
- A részt vevő személy az Egy Éves Baleseti Halál biztosítás csoportos biztosítási szerződés
Általános Szerződési Feltételeiben foglalt feltételeknek megfelel.
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. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.

3.

A promócióban résztvevő termék:
Egy Éves Baleseti Halál Biztosítás csoportos biztosítás, egy fős módozatban, mely a Red Sands
Life Assurance Company (Europe) Limited (Level 3 Ocean Village Business Centre, 23
Ocean Village Promenade, Gibraltár) biztosító balesetbiztosítási terméke, 700.000,- Ft összegű
biztosítási összeggel. A biztosítás általános szerződési feltételei a Szervező honlapján
elérhetőek (www.4lifedirect.hu). A biztosítás érvényessége 12 hónap, a Szervező által a
résztvevőnek megküldött kötvényen megjelölt időponttól számítva.

4.

A Promóció időtartama:
A promóció 2018. november 15-től visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a promóciót, azzal, hogy az értesítés közzétételéig
a 2. pontban meghatározott feltételeket elérő személyek jogosultak a promóciós termékre.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot módosítsa.

5.

A Promóció menete:
A promócióban azon személyek vehetnek részt, akik a 2. pontban meghatározott feltételek
megléte mellett, első alkalommal, telefon útján veszik fel a kapcsolatot a Szervezővel.

A Szervező közvetítésével, a csoportos biztosításhoz történő csatlakozás aktiválása után a
Szervező a résztvevő részére postai úton megküldi a promócióban részt vevő termékre
vonatkozó dokumentációt és szerződési feltételeket, valamint a csatlakozási nyilatkozatot,
amelynek aláírásával és a Szervező részére történő visszaküldésével veheti igénybe a résztvevő
a 700.000,- Ft. összegű biztosítási összeggel rendelkező Egy Éves Baleseti Halál biztosítás
csoportos biztosítást. A telefonon vagy bármely más távértékesítési csatornán történő
csatlakozás esetén az aláírt csatlakozási nyilatkozatot a promócióban részt vevő személy által a
telefonon vagy elektronikusan közölt szóbeli vagy egyéb elektronikus módon tett elfogadó
nyilatkozat helyettesíti. Az aláírással és a Szervező részére történő visszaküldéssel, illetve a
telefonon vagy elektronikusan közölt szóbeli vagy egyéb elektronikus módon tett elfogadó
nyilatkozattal a résztvevő elfogadja a jelen promóciós szabályzatot, valamint biztosítási
jogviszony jön létre a résztvevő és a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited között
a biztosítási szerződésben foglalt feltételek szerint.

6.

Adatkezelés:
A promócióban résztvevő személyek önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy kizárólag a 4Life
Direct Kft. és a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited saját termékeivel,
szolgáltatásaival, különleges ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá
egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információkat közvetlenül megküldjön 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: ugyfelszolgalat@4lifedirect.hu.
Az adatok kezeléséről tájékoztatás szintén a fenti cí men kérhető. Amennyiben a résztvevő
álláspontja szerint a 4Life Direct Kft., továbbá a Red Sands Life Assurance Company (Europe)
Limited, eljárása során a jogai sérültek, jogosult bírósághoz fordulni. Az adatok kezelésére
egyebekben a 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az irányadók.
A promóciós termék igénybevételével létrejött biztosítási jogviszony során keletkező biztosítási
titok kezelésére a 2014. évi LXXXVIII. tv. rendelkezései az irányadók, mely részleteit az 5. pont
szerint megküldött dokumentáció tartalmazza.

7.

Általános rendelkezések:
A promóció szabályzatára a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő
vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.
Amennyiben a résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen szabályzat 2. pontjában
meghatározott feltételeknek, a Szervező jogosult az igénybe vett promóciós termékre
vonatkozóan létrejött jogviszonyt egyoldalúan megszüntetni, a kiküldött kötvényt
érvénytelenítni.
A promóció során létrejött biztosítási jogviszony teljesítésére a Red Sands Life Assurance
Company (Europe) Limited köteles a promóció során a résztvevőnek megküldött álta lános
szerződési feltételben leírtak szerint, biztosítási igény a Szervezővel szemben nem
érvényesíthető.

