Štatút Súťaže "Poistite sa online a vyhrajte
Wellness pobyt"
Preambula
1. Súťaž „Poistite sa online a vyhrajte Wellness pobyt“ sa riadi výlučne oficiálnymi pravidlami
obsiahnutými v tomto Štatúte (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej
účastníkov a pravidlá Súťaže. (ďalej len „Súťaž“)
Vyhlasovateľ
2. Vyhlasovateľom Súťaže je UNIQA poisťovňa, a.s. , so sídlom Lazaretská 15, Bratislava 820
07, IČO: 00653501 IČ DPH SK7020000229, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sa, vl. 843/B, zastúpená Ing. Martin Žáček, generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva, Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva. (ďalej len „Vyhlasovateľ“)
Cieľ súťaže
3. Cieľom Súťaže je propagácia značky Vyhlasovateľa formou online marketingovej
komunikácie. Súťaž je jednorazová reklamná a propagačná súťaž vyhlásená Vyhlasovateľom
súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách Súťaže.
Zapojenie sa do súťaže
4. Do Súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku nad 18 rokov, ktoré v súlade so súťažným
poriadkom uzatvoria cestovné poistenie (ročné alebo krátkodobé) ONLINE na webovej
stránke Vyhlasovateľa www.uniqa.sk.
Trvanie a pôsobnosť súťaže
5. Súťaž prebieha na internete prostredníctvom webovej stránky Vyhlasovateľa www.uniqa.sk
v termíne od 3. 5. 2017 do 31. 5. 2017.
6. Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom reklamných online bannerov na internete a na
webovej stránke Vyhlasovateľa.
Vymedzenie súťažiacich
7. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky staršia ako 18 rokov (ďalej len "Súťažiaci").
8. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci zároveň vyjadruje svoj súhlas s účasťou v Súťaži, s
podmienkami Súťaže tak ako sú uvedené v tomto štatúte a s prípadným prijatím výhry podľa
pravidiel v tomto Štatúte.
9. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Vyhlasovateľa a ich blízke osoby (v zmysle §116 zákona
č.40/1964 Zb, Občiansky zákonník v platnom znení). V prípade, že sa výhercom Súťaže stane
takáto osoba alebo osoba, ktorá nesplní aspoň jednu z podmienok Súťaže, výhra nebude
odovzdaná a v prípade, že jej bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť.
Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa, resp. nahradiť
Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry. V takom prípade nastupuje namiesto tohto
výhercu ďalší súťažiaci podľa rozhodnutia Vyhlasovateľa a stáva sa oprávneným výhercom.
10. Každý súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť niekoľkokrát. V prípade, ak úspešné uzatvorí
cestovné poistenie ONLINE (ročné alebo krátkodobé cestovné poistenie) a uhradí poistné
k poistnej zmluve, ktoré bude na účet Vyhlasovateľa pripísané najneskôr ku dňu žrebovania.

Pravidlá súťaže
11. Vyhlasovateľ prostredníctvom online bannerov na internete a na svojej webovej stránke
www.uniqa.sk informuje o prebiehajúcej súťaži a jej pravidlách.
12. Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je uzatvorenie cestovného poistenia (ročného alebo
krátkodobého cestovného poistenia) ONLINE na webovej stránke vyhlasovateľa a úhrada
poistného.
13. Súťažiaci, ktorý úspešne neprejde objednávkovým procesom na webovej stránke
vyhlasovateľa a najneskôr k dátumu žrebovania nebude pripísané na účet Vyhlasovateľa
poistné k poistnej zmluve, nemôže byť zaradený do Súťaže a získať výhru v súťaži.
14. Jeden súťažiaci môže získať maximálne jednu cenu.
15. Ak bude mať Vyhlasovateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé
jednanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla k výhre alebo pokiaľ k
takémuto jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo Súťaže vylúčený.
Výhry a systém ich prideľovania
16. Zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do Súťaže, splnením podmienok a dodržaním
všetkých pravidiel, bude vylosovaný jeden výherca. Hlavnou cenou je Wellness pobyt na dve
noci pre dve osoby z výberu viac ako 200 hotelov z 13 krajín od spoločnosti INVENT
v celkovej hodnote 169 EUR.
17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry v Súťaži.
18. Výhercom Súťaže sa stane súťažiaci, ktorý splní súčasne všetky nižšie uvedené podmienky:
a) Súťažiaci ku dňu zapojenia sa do súťaže splnil podmienky pre zaradenie do Súťaže.
b) Súťažiaci ku dňu zapojenia sa do Súťaže nebol zo Súťaže vylúčený.
c) Súťažiaci sa stal výhercom v súlade so Štatútom súťaže.
d) Súťažiaci poskytol Vyhlasovateľovi súčinnosť podľa tohto Štatútu.
19. Zo všetkých súťažiacich sa vyžrebuje jeden výherca, ktorý získa Hlavnú cenu. Žrebovanie
výhier uskutoční Vyhlasovateľ súťaže vo svojom sídle za prítomnosti svojho štatutárneho
zástupcu dňa 5.6.2017.
20. V prípade, že výherca z nejakého dôvodu stratí nárok na výhru, bude kontaktovaný súťažiaci,
ktorý bude následne vyžrebovaný.
21. Výsledky žrebovania sú konečné, bez možnosti odvolania. V sporných prípadoch si
Vyhlasovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
22. Vyhlasovateľ upovedomí výhercu do 7 dní od oficiálneho žrebovania. Pokiaľ výherca
neodpovie na správu do 7 dní, vyžrebuje sa nový výherca.
23. Výhra bude výhercovi sprostredkovaná / odovzdaná najneskôr do 365 kalendárnych dní od
kontaktovania, ak sa Vyhlasovateľ nedohodne s Výhercom inak.
24. Výherca bude oficiálne oznámení na webovej stránke spoločnosti v rozsahu meno a názov
obce bydliska.
25. Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom
súdu. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Vyhlasovateľa Súťaže.
26. Vyhlasovateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v
Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži.
27. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo
neprijatím výhry.
28. V prípade výhry v zmysle § 8 ods. 10 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení
oznámi Vyhlasovateľ Súťaže výhercovi výšku nepeňažnej výhry, aby výherca mohol
predmetnú výšku správne zdaniť. Vyhlasovateľ upozorňuje, že zdaneniu podliehajú len prijaté
výhry v hodnote prevyšujúcej 350€. Bremeno zaplatenia dane z príjmu vzniká výhercovi
prevzatím výhry v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení.

Osobné údaje
29. Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci v zmysle ust. § 11 zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci Súťaže Vyhlasovateľovi ako
prevádzkovateľovi v zmysle Zákona. Účelom spracovania osobných údajov je využitie

osobných údajov na zistenie totožnosti účastníka súťaže a odovzdanie výhry víťazom
Vyhlasovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje výlučne na stanovený účel, na dobu, po
ktorú trvá účel spracovania najdlhšie na dobu, po ktorú je možné uplatňovať nároky zo
súťaže.
30. Súťažiaci môže kedykoľvek písomne na adrese Vyhlasovateľa odvolať svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov.
31. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že osobné údaje súťažiacich nebudú poskytované tretím stranám.
32. Súťažiaci zapojením do Súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami
vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň potvrdzuje, že svoje
osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú pravdivé,
správne a aktuálne. Prehlasuje, že ako dotknutá osoba bol poučený o svojich právach
uvedených v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň berie na vedomie, že
informácie podľa § 15 ods. 1 a § 28 zákona sú umiestnené na webovej stránke vyhlasovateľa
www.uniqa.sk .
Osobitné ustanovenia
33. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť,
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž a jej pravidlá.
34. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné
a záväzné.
35. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkmi súťaže.
36. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o
zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Všeobecné záverečné ustanovenia
37. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami
Súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte.
38. Ustanovenia Štatútu a priebeh Súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
39. Právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
40. Štatút Súťaže je vyhlásený a schválený v Bratislave, dňa 2. 5. 2017 a bude k dispozícii
k nahliadnutiu na webovej stránke Vyhlasovateľa www.uniqa.sk.

V Bratislave, dňa 2. 5. 2017

Ing. Martin Žáček, CSc.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Wolfgang Friedl
podpredseda predstavenstva

