ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
www.triglav.si

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE KER CENIM ŽIVLJENJE

1.

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Ker cenim življenje je Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja 12 mesecev in en teden, in sicer od 1. 2. 2013 do 7. 2. 2014. Organizator bo iz
nagradne igre izločil vse nagradne prijavnice, ki bodo na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Centrala,
trženje, Verovškova ulica 60c, 1107 Ljubljana ali prek spletne strani www.triglav.si prispele pred 1. 2.
2013 in po 7. 2. 2014. Organizator ne odgovarja za napake pošte.
3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri Ker cenim življenje lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne
igre, in njihovi ožji družinski člani, zaposleni pri Zavarovalnici Triglav, d.d., v kapitalsko povezanih
družbah in družbah, ki opravljajo posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja za
Zavarovalnico Triglav, d.d. ter njihovi ožji družinski člani.
4. Način sodelovanja
4.1. Skupne določbe
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke, lahko v nagradni igri sodeluje s pomočjo prijavnice –
prednatisnjenega obrazca ali spletnega obrazca, objavljenega na www.triglav.si.
Veljavne so samo popolnoma izpolnjene prijavnice za nagradno igro.
Preklic sodelovanja v nagradni igri lahko pisno pošljete na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Centrala,
Trženje, Verovškova ulica 60c, 1107 Ljubljana, ali po e-pošti na: info-osebna@triglav.si.
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4.2. Sodelovanje s prednatisnjenim obrazcem
Za sodelovanje v nagradni igri s pomočjo prednatisnjenega obrazca mora udeleženec v prijavnico
vpisati:
•

svoje osebne podatke. Obvezni podatki so: ime, priimek, naslov, letnica rojstva. Izbirni podatki so:
telefonska in/ali mobilna številka ter e-naslov.

•

sedemmestno številko police poteklega življenjskega zavarovanja, na osnovi katerega je bilo v
času od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014 sklenjeno novo življenjsko zavarovanje. Za novo zavarovanje,
sklenjeno na osnovi poteklega življenjskega zavarovanja, velja življenjsko zavarovanje
Zavarovalnice Triglav, d.d., sklenjeno v obdobju 3 mesecev pred potekom poteklega življenjskega
zavarovanja oziroma 3 mesecev po poteku poteklega življenjskega zavarovanja Zavarovalnice
Triglav, d.d., pod pogojem, da je novo življenjsko zavarovanje sklenjeno v času od 1. 2. 2013 do
31. 1. 2014.

•

datum in se podpisati, s čimer potrjuje, da se je seznanil s pravili te nagradne igre in da z njimi
soglaša.

To prijavnico mora nato udeleženec od 1. 2. 2013 do 7. 2. 2014 poslati na naslov organizatorja –
Zavarovalnica Triglav, d.d., Centrala, Trženje, Verovškova ulica 60c, 1107 Ljubljana – ali pa jo oddati
prek pooblaščenih prodajnih poti Zavarovalnice Triglav, d.d. Prednatisnjeni obrazec lahko dobite v
poslovalnicah ter pri zastopnikih Zavarovalnice Triglav, d.d., in svetovalcih pooblaščenih zavarovalnozastopniških družb.
Posamezno številko police se lahko uporabi za samo eno prijavo v nagradno igro. Udeleženec lahko v
nagradni igri sodeluje tudi večkrat, če je v skladu z zgoraj navedenimi pogoji sklenil več življenjskih
zavarovanj po poteku več obstoječih življenjskih zavarovanj.
Sklenitev zavarovanja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
4.3. Sodelovanje prek spletnega obrazca
Za sodelovanje v nagradni igri prek spletnega obrazca mora udeleženec na spletni strani
www.triglav.si:
•

v obrazec vpisati svoje osebne podatke. Obvezni podatki so: ime, priimek, naslov, letnica rojstva
in e-naslov. Izbirni podatki so: telefonska in/ali mobilna številka.

•

označiti, da se je seznanil s temi pravili ter da z njimi soglaša.

Sodelujoči v nagradni igri prek spletnega obrazca bo na e-naslov prejel potrditveno sporočilo o vnosu
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podatkov v spletno prijavnico. Šele s klikom na povezavo, navedeno v potrditvenem e-sporočilu, ga
bomo vključili v nagradno igro.
Udeleženec lahko prek spleta v obdobju trajanja nagradne igre sodeluje samo enkrat, in sicer od 1. 2.
2013 do 7. 2. 2014.
5. Dobitki v nagradni igri (v nadaljevanju: dobitki)
Vsak mesec bomo podelili:
•

5 navigacijskih naprav s prednaloženo kartografijo Evrope,

•

5 športnih merilnikov srčnega utripa,

•

5 merilnikov krvnega tlaka.

Zaključni oziroma glavni dobitki so:
•

sanjsko potovanje v vrednosti 6.000 EUR,

•

5 pametnih LED televizijskih sprejemnikov,

•

5 sobnih koles.

6. Žrebanje
Vsa žrebanja bodo opravljena elektronsko na Zavarovalnici Triglav, d.d., Verovškova ulica 60c, 1107
Ljubljana, v prisotnosti tričlanske komisije, sestavljene iz treh zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d.
Rezultati žrebanja bodo najkasneje v petih delovnih dneh po posameznem žrebanju objavljeni na
spletni strani www.triglav.si.
Posameznik lahko na podlagi posamezne prijavnice v žrebanju sodeluje samo enkrat, in sicer v
žrebanju, ki sledi mesecu prejema prijavnice. Vse prijavnice, prejete do 7. 2. 2014, pa bodo sodelovale
tudi v zaključnem žrebanju.
6.1. Dvanajst mesečnih žrebanj
Žrebanje mesečnih dobitkov bomo izvedli enkrat mesečno, 12 mesecev zaporedoma. Izžrebanec je
lahko v posameznem mesečnem žrebu izžreban samo enkrat. V posameznem mesečnem žrebanju
bomo upoštevali pravilno izpolnjene prijavnice, ki jih bomo prejeli:
•

od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013 za žreb, ki bo 15. 3. 2013,

•

od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013 za žreb, ki bo 15. 4. 2013,

•

od 1. 4. 2013 do 30. 4. 2013 za žreb, ki bo 15. 5. 2013,

•

od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013 za žreb, ki bo 17. 6. 2013,

•

od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013 za žreb, ki bo 15. 7. 2013,
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•

od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013 za žreb, ki bo 16. 8. 2013,

•

od 1. 8. 2013 do 31. 8. 2013 za žreb, ki bo 16. 9. 2013,

•

od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013 za žreb, ki bo 15. 10. 2013,

•

od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013 za žreb, ki bo 15. 11. 2013,

•

od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013 za žreb, ki bo 16. 12. 2013,

•

od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013 za žreb, ki bo 15. 1. 2014,

•

od 1. 1. 2014 do 7. 2. 2014 za žreb, ki bo 17. 2. 2014.

Ob vsakem mesečnem žrebanju bomo izžrebali dodatne rezervne 3 osebe, ki bodo prejele mesečni
dobitek, če bi izžrebanci za mesečne dobitke zamudili rok iz 8. točke ali pa dobitek odklonili.
6.2. Zaključno žrebanje
Zaključno žrebanje bo 17. 2. 2014. V zaključnem žrebanju bomo upoštevali pravilno izpolnjene
prijavnice, ki jih bomo prejeli od 1. 2. 2013 do 7. 2. 2014. V zaključno žrebanje bodo vključeni vsi
sodelujoči, ne glede na to, ali so že bili izžrebani v katerem od mesečnih žrebanj. Izžrebanec je
upravičen samo do enega zaključnega glavnega dobitka.
Najprej bomo žrebali prejemnika sanjskega potovanja, nato prejemnike LED televizijskih
sprejemnikov in nazadnje prejemnike sobnih koles. Istega dne bomo izžrebali dodatne 3 osebe, ki
bodo prejele enega od zaključnih glavnih dobitkov, če bi izžrebanci za zaključne glavne dobitke
zamudili rok iz 8. točke ali pa dobitek odklonili.
7. Objava in obveščanje izžrebancev
Organizator nagradne igre bo izžrebance najkasneje v petih delovnih dneh po žrebanju objavil na
spletni strani www.triglav.si in jih hkrati poskušal obvestiti preko ene izmed posredovanih
komunikacijskih poti (navadna pošta, e-sporočilo, telefonski klic, SMS).
Udeleženec nagradne igre soglaša, da bosta njegovo ime in priimek, če bo izžreban, objavljena na
spletni strani www.triglav.si ter v drugih medijih po izboru organizatorja. Podatki o izžrebancih bodo
na navedenih straneh objavljeni še 90 dni po zaključku nagradne igre.
8. Prevzem dobitkov
V obvestilu izžrebancem bodo navedeni kontaktni podatki Zavarovalnice Triglav, d.d., ter rok za
potrditev prejema dobitka. Za prejem dobitka (mesečnega oz. zaključnega) bo moral nagrajenec
organizatorju najprej vrniti podpisano izjavo (v nadaljevanju: izjavo), s katero se bo pisno strinjal, da
organizator plača akontacijo dohodnine ter da se nagrajencu dobitek šteje v davčno osnovo. V izjavi
bo treba poleg drugih osebnih podatkov navesti tudi davčno številko. Če nagrajenec v roku 14 dni po
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prejemu pisnega obvestila o žrebu oz. elektronskega obvestila oz. SMS-a ne bo poslal zgoraj
navedene podpisane izjave, bo veljalo, da se dobitku odpoveduje.
Podeljenega dobitka ni mogoče zamenjati niti zahtevati njegove denarne protivrednosti.
8.1. Mesečni dobitki
Mesečne dobitke bodo nagrajenci prejeli priporočeno po pošti v roku 10 delovnih dni. Ta čas bo začel
teči z dnem, ko bo organizator prejel podpisano izjavo nagrajenca. Ta je osnova za plačilo akontacije
dohodnine in pošiljanje dobitka. Če se bo pošta vrnila, ker je nagrajenec ne bi bil dvignil, ker bi bil
prejemnik na naslovu, ki ga je bil posredoval organizatorju, neznan ali ker bi bil posredovani naslov
nepopoln, bo veljalo, da je bila pošiljka uspešno vročena.
8.2. Prevzem zaključnih oziroma glavnih dobitkov
O datumu in kraju prevzema zaključnega oziroma glavnega dobitka bo organizator nagrajenca
obvestil naknadno. Slednji se je uradne predaje dobitka dolžan udeležiti. Organizator bo dobitek
podelil v roku enega meseca od prejema podpisane izjave nagrajenca.
9. Dohodninske obveznosti
Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od bruto vrednosti dobitka odvedel
akontacijo dohodnine. V skladu z določili Zakona o dohodnini se dobitki uvrščajo med druge dohodke.
Če dobitek izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje Zakon o dohodnini – vrednost dobitka presega 42 evrov
–, se znesek bruto vrednosti dobitka všteva v letno napoved za odmero dohodnine prejemnika
dobitka. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme
prejemnika dobitka.
V posameznikovo davčno osnovo se ne všteva vrednost nagrade oz. dobitka v nagradni igri, ki ni igra
na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega
42 evrov.
10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Organizator se zavezuje, da bo prejete osebne podatke udeležencev v nagradni igri varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se s podpisom prijavnice oz. s
klikom na povezavo, navedeno v potrditvenem e-sporočilu strinja, da organizator skladno z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov obdeluje osebne podatke s prijavnice v nagradno igro Ker cenim življenje
in jih uporablja za namene neposrednega trženja zase in za povezane družbe, ki se ukvarjajo z
zavarovalno dejavnostjo oziroma dejavnostjo zavarovalnega zastopanja ali posredovanja in so
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navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na: http://www.triglav.eu/sl/o_skupini/druzbe/#.
Sodelujoči nadalje dovoljuje in soglaša, da bo v primeru, če bo izžreban za glavni dobitek,
organizatorju na voljo za fotografiranje in morebitne videoposnetke, ki jih bo organizator uporabil v
promocijske namene. Sodelujoči soglaša, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek in kraj bivanja),
fotografije ter morebitni videoposnetki z njegovo podobo v primeru, če bo izžreban, objavijo v
sredstvih javnega obveščanja.
Sodelujoči v nagradni igri lahko soglasje za uporabo svojih osebnih podatkov v prej opisane namene
kadarkoli prekliče. Preklic lahko pošlje na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Centrala, trženje,
Verovškova ulica 60c, 1107 Ljubljana.
11. Reševanje reklamacij
Organizator nagradne igre je odgovoren za reševanje reklamacij.
Reklamacije mora pritožnik v pisni obliki poslati na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Centrala,
trženje, Verovškova ulica 60c, 1107 Ljubljana, oziroma po elektronski pošti poslati na naslov infoosebna@triglav.si, in sicer najpozneje v 15 dneh od nastanka reklamacije. Pritožbena komisija mora
reklamacijo rešiti v 15 dneh od prejema reklamacije.

Ta pravila začnejo veljati 1. 2. 2013.

Ljubljana, 1. 2. 2013

Zavarovalnica Triglav, d.d.
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