Pravila sodelovanja v nagradni igri

»Zaupaj v svojo pot«
1. Uvodne določbe
Pravila sodelovanja v nagradni igri določajo način in pogoje sodelovanja ter izvedbo nagradne igre »Zaupaj v
svojo pot« (v nadaljevanju »nagradna igra«).
2. Splošne določbe
Organizator nagradne igre je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili.
Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so stranke zavarovalnice in rezidenti Republike
Slovenije ter v času trajanja nagradne igre od 3. 1. do 31. 12. 2020* obiščejo spletno mesto
www.generali.si/nagradnaigra ter kliknejo na gumb »Preverite podatke«.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je posodobitev podatkov in verifikacija podatkov (e-naslova, gsm-ja) in
sočasna podaja privolitve za prejemanje obvestil o ponudbah in novostih s področja zavarovanj in drugih storitev
GENERALI zavarovalnice d.d. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti vsa zahtevana polja, v
nasprotnem primeru sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.
Posamezniki se v nagradno igro vključijo tako, da oddajo svojo privolitev za sodelovanje v nagradni igri.
Zaposleni in študenti, ki so zaposleni pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo
sodelovati v nagradni igri oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne
igre štejejo zakonec, zunaj zakonski partner in otroci. V nagradni igri ne morejo sodelovati samostojni podjetniki
posamezniki.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre. Sklenitev zavarovanja pri
organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
4. Obdelava osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000
Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se
lahko obrnete preko elektronskega naslova pooblascenec-op.si@generali.com.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je podaja privolitve za namen obveščanja o ponudbi, novostih in
ugodnostih, za katere zavarovalnica ocenjuje, da posameznika zanimajo na podlagi njegovih prepoznanih
lastnosti, interesov, okusov, navad in vedenja, preko telefona, navadne pošte in elektronske pošte. V ta namen
bomo vaše podatke obdelovali do preklica vaše privolitve oziroma do prejema vašega ugovora neposrednemu
trženju.
Na podlagi vaše privolitve obdelujemo vaše podatke tudi za namen sodelovanja v nagradni igri, kar zajema:
-

zbiranje prijav,
izvedbo nagradnega žrebanja,
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-

javno objavo izžrebancev (objava imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.generali.si) in
podelitev nagrade.

Podatke o sodelovanju v nagradni igri bomo hranili do preklica vaše privolitve oziroma največ pet let po izvedbi
nagradne igre, podatke o nagrajencu pa v rokih, ki jih določa davčna zakonodaja.
Ker tako zahteva davčna zakonodaja, pa bo organizator osebne podatke nagrajenca uporabil tudi za namen
obračuna davčnih obveznosti in obveščanje Finančne uprave Republike Slovenije o podeljenih nagradah.
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za navedeni namen lahko sodelujoči kadar koli in brez kakršnih koli
posledic prekliče s pisno izjavo, naslovljeno na enega izmed naših kontaktnih naslovov. Preklic privolitve ne vpliva
na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. V tem primeru bo
organizator osebne podatke sodelujočega prenehal obdelovati, v kolikor za njihovo obdelavo ne bo obstajala
druga pravna podlaga (npr. obveznosti, ki izvirajo iz davčne zakonodaje).
Imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, popravka in izbrisa podatkov, omejitve njihove obdelave in
prenosa podatkov. Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite prijavo pri
Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si. Več glede vaših
pravic si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je na voljo na www.generali.si/vop.

5. Nagradni sklad in žrebanje
Nagradni sklad:
 Kava
Vsak, ki potrdi svoje podatke in s tem sodeluje v nagradni igri, je upravičen do bona za brezplačno kavo Viva Café
Cappucino na bencinskih servisih OMV Slovenija. Darilni bon po potrditvi podatkov vsaka stranka prejme na svoj
e-naslov. Bon je vnovčljiv do 28. 2. 2021*.
Nagradni sklad za žrebanje 20. 1. 2020:


200 x 1 vinjeta oz. Vrednostna kartica OMV FLEX v protivrednosti. Če nagrajenec že ima vinjeto, lahko kartico
koristi za nakup vseh vrst goriv, kot tudi drugih izdelkov in storitev, ki so na voljo na bencinskih servisih OMV
po Sloveniji. Izjema so le vinjete, loterijske srečke, storitve in izdelki v okviru multi točke, vrednostni
boni/vrednostne kartice/e-boni OMV in izdelki, ki so v občasno objavljenih promocijskih akcijah. Veljavnost
Vrednostne kartice OMV FLEX je 24 mesecev od izdaje kartice.

Nagradni sklad za žrebanja 15. 1. 2021*:


1 x brezplačno gorivo za 3 leta v vrednosti 3.018,84 EUR**, katero prejme nagrajenec v Vrednostni
kartici OMV. Veljavnost kartice je 36 mesecev. In 1 x osvežitveni tečaj varne vožnje na Vranskem v
vrednosti 149 EUR.

**Vrednost glavne nagrade je določena glede na povprečno število prevoženih kilometrov na leto za osebno
vozilo za vsa goriva v letu 2014 (12.653 km) in povprečno porabo osebnega vozila za vsa goriva v l/100 km v
letu 2014 (6,7 l/100 km). Upoštevana cena je povprečna cena za liter goriv OMV MaxxMotion 100plus in OMV
MaxxMotion Diesel na dan, 17. 5. 2020, in znaša 1,187 EUR (1,187 EUR/liter je aritmetično povprečje
MaxxMotion 100plus cena 1,154 EUR, MaxxMotion Diesel cena 1,220 EUR). Vir: Statistični urad Republike
Slovenije.



200 x 1 zavarovanje Avto asistenca v vrednosti 16,28 EUR (z vključenim davkom DPZP).
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Nagrajenci bodo obveščeni z dopisom, s katerim bodo uveljavljali darilo do 31. 1. 2022*.
Denarno izplačilo nagrad ni možno.
Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev, kakor tudi ni možen prenos
nagrade na drugo osebo, razen pri nagradi zavarovanja Avto asistenca (zavarovanje je prenosljivo na ožje
družinske člane).
Žrebanje nagrad ni javno in poteka v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Kržičeva ulica 3, Ljubljana. Izid
žrebanja je naključen. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake
možnosti dobiti nagrado. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in
pogoji sodelovanja, izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
Žrebanje bo potekalo 20. 1. 2020 in 15. 1. 2021*. O vsakem žrebanju se pripravi zapisnik, ki se hrani na naslovu
organizatorja. Nagrajenec lahko nagrado prejme enkrat. Izid nagradnega žrebanja je dokončen, pritožbe nanj
niso mogoče.
6. Objava in obveščanje nagrajencev ter koriščenje nagrad
Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade, vključno s potrebnimi podatki, ki jih bo moral
posredovati organizatorju, obveščen preko e-naslova in gsm-ja, ki ju vpiše v obrazec. Nagrajenec mora
organizatorju najkasneje do datuma, navedenega v e-sporočilu, poslati potrebne podatke za vročitev nagrade. V
primeru osebnega prevzema nagrade mora nagrajenec organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled
veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). Če izžrebanci ne sporočijo svojih podatkov do datuma,
navedenega v e-sporočilu, izgubijo pravico do nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan podeliti drugemu
udeležencu. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.
Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so izžrebanci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati
podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da izžrebanec zahtevanih podatkov v določenem
roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.
Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o identiteti izžrebanca ali če se ugotovi,
da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne igre.

7. Davki od nagrad
Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v
nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 %
od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in plačilo akontacije dohodnine
opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in
ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi.
Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Če nagrajenec podatkov ne posreduje do roka,
zapisanega v pozivu zavarovalnice, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in se mu je ne podeli.
8. Končne določbe
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.generali.si/nagradnaigra in stopijo v veljavo z 28. 5.
2020*. Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, da se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da
bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so v okviru nagradne igre posredovani osebni podatki točni
in pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge
objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo
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vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo
udeleženci obveščeni na isti spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno
prekine ali konča nagradno igro.
*Pravila sodelovanja v nagradni igri »Zaupaj v svojo pot«, ki so bila sprejeta in objavljena na
www.generali.si/nagradnaigra, dne 3. 1. 2020, se z 28. 5. 2020 spremenijo, in sicer:
- Podaljšanje trajanja nagradne igre
Nagradna igra »Zaupaj v svojo pot« organizatorja GENERALI zavarovalnica d.d., ki poteka od 3. 1. 2020 do 31.
5. 2020, se podaljša do 31. 12. 2020.
- Sprememba glavne nagrade
Namesto 1 x Obisk olimpijskih iger 2020 v Tokiu za 4 osebe v vrednosti 10.800 EUR z žepnino v vrednosti 1.000
EUR se, zaradi pandemije koronavirusa in prestavitve datuma olimpijskih iger ter negotovih okoliščin v prihodnje,
določi nova glavna nagrada. Nova glavna nagrada je 1x brezplačno gorivo za 3 leta v vrednosti 3.018,84 EUR v
Vrednostni kartici OMV. In 1 x osvežitveni tečaj varne vožnje na Vranskem.
-

Datum žrebanja nagrad se spremeni iz 8. 6. 2020 na 15. 1. 2021.

-

Vnovčljivost darilnega bona za brezplačno kavo Viva Café Cappucino na bencinskih servisih OMV
Slovenija se podaljša iz 30. 6. 2020 na 28. 2. 2021.

-

Veljavnost koriščenja nagrade: zavarovanje Avto asistenca se podaljša do 31. 1. 2022.

V ostalem ostanejo pravila nespremenjena.
Pravila so bila spremenjena in so v novi različici veljavna od 28. 5. 2020.

Ljubljana, 28. 5. 2020
GENERALI zavarovalnica d.d.
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