A Raiffeisen Premium Banking által meghirdetett
2016. február 15től 2016. június 30ig tartó
” Ajánlása most 1,5 milliós utazást érhet!” akciójának
játékszabályzata.
A Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: Cg. 01
10041042, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  a továbbiakban: Bank)
2016. február 15.  2016. június 30. között ”Ajánlása most 1,5 milliós utazást érhet!”
akciójának (a továbbiakban: Akció) részvételi feltételeit (a továbbiakban: Játékszabályzat)
az alábbiak szerint határozza meg:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az akcióban az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy vehet részt:
1.1. aki a megjelölt akciós időszakban Premium Banking ügyfél (a továbbiakban: Játékos vagy Ajánló játékos),
és teljesíti az alábbi feltételeket:
+ a Bank által rendelkezésére bocsátott ajánlólap sorszámozott „ajánló ügyfél adatai” szelvényét saját
adataival az ajánlószelvény mezőinek megfelelően hiánytalanul kitölti, és legkésőbb 2016.06.30+án
fiókzárásig átadja Premium Banking tanácsadójának,
+ az ajánlólapon feltünteti tippjét a 2.1 pont szerint
+ az általa ajánlott személy 2016.06.30+ig Premium Gold 2.0 vagy Premium Select számlát nyit a Banknál,
és a számlanyitást megelőző 6 hónapban nem volt Premium Banking ügyfél, illetve 2016.02.15. – 2016.
06.30. közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.+nek vagy leányvállalatainak nem munkavállalója vagy
vezető tisztségviselője,
+ az ajánlott személy a számlanyitást követően a Bank vagy az ajánló fél által rendelkezésére bocsátott
ajánlólapnak az „ajánló ügyfél” szelvénnyel azonos sorszámú „új ügyfél adatai” szelvényt személyes
adataival a szelvény mezőinek megfelelően hiánytalanul kitölti, és legkésőbb 2016.06.30+án fiókzárásig
leadja Premium Banking tanácsadójának,
+ az általa ajánlott ügyfél 2016. június 30+án a hatályos Premium Banking Kondíciós Lista szerinti, az adott
számlacsomagra meghatározott, a számlavezetési díj alóli mentességre vonatkozó feltételeknél előírt
összegű megtakarítással rendelkezik.
1.2. aki a megjelölt akciós időszakban nyit Premium Gold 2.0 vagy Premium Select számlát (a továbbiakban:
Játékos vagy Új ügyfél játékos), és teljesíti az alábbi feltételeket:
+ a számlanyitást megelőző 6 hónapban nem volt a Bank Premium Banking ügyfele, illetve 2016.02.15. –
2016. 06.30. közötti időszakban a Raiffeisen Bank Zrt.+nek vagy leányvállalatainak nem munkavállalója
vagy vezető tisztségviselője,
+ a Bank által vagy az őt ajánló Premium Banking ügyfél által rendelkezésére bocsátott ajánlólapnak az
„ajánló ügyfél” szelvénnyel azonos sorszámú új ügyfél adatai szelvényt saját adataival a szelvény mezőinek
megfelelően hiánytalanul kitölti, és legkésőbb 2016.06.30+án fiókzárásig átadja Premium Banking
tanácsadójának,
+ az ajánlólapon feltünteti tippjét a 2.1 pont szerint
+ 2016. június 30+án a hatályos Premium Banking Kondíciós Lista szerinti, az adott számlacsomagra
meghatározott, a számlavezetési díj alóli mentességre vonatkozó feltételeknél előírt összegű
megtakarítással rendelkezik.
A feltételek fennállásának igazolása szempontjából kizárólag a Bank nyilvántartásai az irányadóak.

1.3. Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. A Bank
fenntartja magának a jogot a Játékszabályzat Játékosokra kedvező vagy nem kedvezőtlen módosítására
vagy kiegészítésére.
1.4. A jelen Játékszabályzat elérhető a Premium Banking internetes felületén (www.raiffeisen.hu/premium+
banking) és a Premium Banking tanácsadóknál. Az ajánlószelvény kitöltésével és a tipp megadásával a
Játékos visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy a Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és azt
magára nézve feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely
rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, automatikusan kizárja
magát az Akcióból.
1.5 Az Akció időtartama alatt az „Új Ügyfél játékos” „Ajánló játékos” is lehet, amely minőségében rá az Ajánló
játékosokra vonatkozó feltételek irányadóak.
2. AZ AJÁNLÁS ÉS TIPPELÉS
2.1. Az Akcióban való részvétel feltételei az Ajánló játékosra vonatkozóan:
• az ajánlószelvény kitöltésével új ügyfél ajánlása, valamint
• az ajánlószelvény kitöltésekor a helyes válasz megtippelése a 2.3 pontban meghatározott kérdésre.
A tippelés és ajánlás folyamata: az Ajánló játékos az ajánlószelvényen megadja a kért adatokat (saját
adatait kötelezően, és az ajánlott személy adatait akkor, ha arra az ajánlott személytől felhatalmazást kapott)
és a kérdésre a tippjét. Ezzel egyidejűleg elfogadja a játék részvételi feltételeit. A Játékos
ilyen módon leadott válasza csak abban az esetben lesz érvényes, ha az 1.1. pontban
meghatározott feltételek is maradéktalanul fennállnak.
Egy Ajánló játékos maximum 5 ügyfelet ajánlhat, ennek megfelelően legfeljebb ötször tippelhet.
2.2 Az „Új Ügyfél” játékos 2.3 pont szerinti kérdésre leadott válasza csak abban az esetben lesz érvényes, ha
az 1.2. pontban meghatározott feltételek is maradéktalanul fennállnak.
2.3 Tipp kérdés: tippelje meg pontosan, hány százalék lesz a felhőtakaró mértéke 2016. július
7én a Seychelles szigetek fővárosában, Victoriaban helyi idő szerint 16:00 órakor.
A meteorológiai adat meghatározásában a www.worldweatheronline.com oldalon közétett, helyi idő szerinti
16:00 órás aktuális adatok az irányadóak.

3. NYEREMÉNY és NYERTES
3.1. A játék nyertese a jelen Játékszabályzat 1.1 +1.2 pontjában meghatározott feltételeket teljesítő azon két
Játékos, aki a 2.3 pontban meghatározott kérdésre a http://www.worldweatheronline.com/victoria+
weather/beau+vallon/sc.aspx oldalon elérhető adattal megegyező vagy ahhoz legközelebb eső tippet adja.
A játékban egy alkalommal összesen két nyertes, egy az Ajánló játékosok, és egy az Új Ügyfél játékosok
közül kerül kihirdetésre.
3.2. A Bank az érvényes válaszok alapján, egyező válaszok esetén az Ajánló játékosok és az Új ügyfél játékosok
gyorsaságának sorrendjében + minden esetben az Új ügyfél játékos számlanyitásának időpontja alapján +
meghatározza az Ajánló, illetve Új ügyfél játékosok sorrendjét. Ha a gyorsaságban is egyezőség van, akkor
az a Játékos a nyertes, akinek teljes neve a magyar ABC alapján betűsorrendben előrébb van. Az első
helyezettek részére egy+egy kétszemélyes luxusutazásra jogosító kupon kerül átadásra 1,5 millió forint

értékben, a 3.4. pontban részletezett értesítést követően, legkésőbb 10 munkanapon belül. Az utazásra
jogosító kupon a Vista Utazási Iroda útjaira váltható be.
3.3. Eredményhirdetés időpontja: 2016. július 15. A nyertes Játékos neve és lakcímének irányítószáma a
www.raiffeisen.hu/premium+banking oldalon közzétételre kerül.
3.4. A Bank a nyertes Játékosokat az eredményhirdetést követő két munkanapon belül telefonon és elektronikus
úton (e+mailben) értesíti. Amennyiben a nyertes Játékos nem elérhető, vagy legkésőbb a nyeremény
átadásának időpontjáig kiderül, hogy a nyertes Játékos nem felel meg az 1.1+1.2 pontban meghatározott
valamely feltételnek, úgy a Bank a jelen, és a 3.1+3.2. pontokban részletezett szabályok alapján az
eredményhirdetést követő két naptári hét elteltével új nyertest/nyerteseket hirdet.
3.5 A Bank a nyereményt terhelő adó+ és járulékfizetési kötelezettséget teljesíti az adóhatóság felé. A nyeremény
átvételével összefüggő további esetleges egyéb kiadások (pl. az átadás helyszínére történő utazás költsége)
a nyertest terhelik.
3.6 A nyeremény átadása/átvétele előre egyeztetett időpontban történik a Bank székházában.
3.7 A nyeremény készpénzre át nem váltható, a nyertes Játékos részére történő átadást megelőzően másra át
nem ruházható.
4. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
4.1. A Játékos a jelen játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék keretében
megadott személyes adatait a Raiffeisen Bank Zrt. a játékban való részvételhez, a nyeremény átadásához
felhasználja, azokat nyilvántartsa és kezelje.
4.2
+
+
+
+

A Játékos személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni
írásban a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700. címre küldött levél formájában,
személyesen bármelyik Raiffeisen bankfiókban,
elektronikus úton az info@raiffeisen.hu címre küldött e+mailben, és
telefonon a 06+40+48+48+48+as telefonszámon,
továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását,
valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

4.3

A megadott adatokat a Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

4.4

Az Akcióban való részvétel, a személyes adatok és a tipp megadása önkéntes.

Budapest, 2016. február 17.
Raiffeisen Premium Banking
szervező

