PÁLYÁZATI KIÍRÁS I. számú melléklete
A Pénzkultúra Alapítvány pályázatot ír ki, olyan családok részére, ahol a
közelmúltban (az elmúlt 3 évben) haláleset történt, és életbiztosítás
hiányában (vagy túl alacsony életbiztosítási összeg mellett) a tragédia
következtében nehezen (vagy egyáltalán nem) tudják fenntartani
korábban megszokott életszínvonalukat.

Kérjük, hogy írja le röviden a családban történt tragédiát:

Kérjük, hogy írja le a tragédia milyen élethelyzetbe sodorta a családot és miben szenvednek
leginkább hiányt:

Kérjük, írja le, hogy a családnak milyen támogatásra lenne szüksége (anyagi, tárgyi vagy
bármely egyéb támogatás) ahhoz, hogy az előttük álló legnagyobb kihívásokkal
megbirkózzanak:

Kérjük, hogy a pályázatot fényképpel együttesen küldje el az alapítvány részére a
palyazat@penzkultura.hu e-mail címre.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. július 14. Péntek
Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat: A pályázat anyag aláírásával és benyújtásával a pályázó véglegesen
és visszavonhatatlanul, időbeli korlátozás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzkultúra Alapítvány kuratóriumi
tagjai, munkavállalói, szerződés partnerei, tanácsadói a pályázattal összefüggésben önkéntesen megadott személyes
adatait, a pályázat teljes tartalmát, a pályázattal összefüggésben benyújtott fényképfelvételeket, illetve a pályázattal
kapcsolatban elkészítésre kerülő képi- és/vagy hanganyagot a pályázattal, illetve az alapítványi tevékenységével
kapcsolatban időbeli korlátozás nélkül nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, bármilyen formában közzétegye,
nyilvánosságra hozza, megjelentesse, illetve bármilyen egyéb módon felhasználja, továbbá adatfeldolgozással,
adattovábbítással megbízott harmadik személy részére továbbítsa. A pályázó a pályázat aláírásával és benyújtásával
elismeri, hogy személyes adatait, illetve a pályázattal kapcsolatos valamennyi adatot, információt, illetve a személyes
adatok felhasználásával kapcsolatos hozzájárulását önkéntesen adta meg a Pénzkultúra Alapítvány részre, a
Pénzkultúra Alapítvány által kiírt pályázattal összefüggésben. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzkultúra Alapítvány, illetve a Pénzkultúra Alapítvány szerződéses partnerei és
tanácsadói a pályázattal összefüggésben személyesen, vagy írásbeli úton megkeressék és a pályázattal összefüggő
eredményekről tájékoztassák. A pályázat aláírásával és benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a
Pénzkultúra Alapítvány tájékoztató anyagokat, illetve egyéb információs dokumentumokat lakcímére, vagy
elektronikus elérhetőségére megküldje. A pályázó kijelenti, hogy a pályázati anyagban megadott adatok információk
a valóságnak megfelelnek.
Bővebben a Pénzkultúra Alapítványról:
A Pénzkultúra Alapítvány 2008 óta működő non-profit szervezet, mely a magyar életbiztosítási
szakma elkötelezett képviselőinek kezdeményezése. Működését az alapítvány kuratóriumi tagjai,
valamint az életbiztosítási iparágban működő intézmények, magánszemélyek, és külsős
támogatók adományai biztosítják.

A Pénzkultúra Alapítvány küldetése:
Ismeretterjesztés
Az alapítvány célja az egyének és családok széles körében felismertetni az életbiztosítás
létfontosságát, felkészülve az élet váratlan eseményeire, és elhárítva a „nem időben meghozott
döntések” kockázatát.
Tudásmegosztás
Az alapítvány elkötelezett támogatója a hazai életbiztosítási kultúra és pénzügyi tanácsadói
szakma presztízsének fejlesztése iránt. Ennek szellemében folyamatos szakmai képzéseket
szervez, ösztönözve a szektoron belüli összefogást és tudásmegosztást.
Szolidaritás
A kölcsönös felelősségvállalás jegyében olyan bajba jutott családokat kutat fel és támogat, ahol
életbiztosítás hiányában egy váratlan tragédia következtében, képtelenek fenntartani a család
megszokott életszínvonalát az alapítvány segítsége nélkül.

