
  
 
 

    

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. T:     05 66 22 000 
Pristaniška ulica 10 F:     05 66 22 002 
6000 Koper-Capodistria E:     info@zdravstvena.net 
 S:     www.zdravstvena.net 

 
PRAVILA NAGRADNE IGRE 

ORGANIZATOR 
Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., 
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator). 

POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

Nagradna igra poteka od 1. septembra do 15. decembra 2015.  

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni 
v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., in družinski člani 
zaposlenih.  

Pri žrebanju bodo upoštevane vse fizične osebe, ki bodo v obdobju 
trajanja nagradne igre sklenile dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri 
Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., od 1. septembra do 15. 
decembra 2015, ali pravilno odgovorile na nagradno vprašanje, ki je 
objavljeno na spletni strani www.sklenidopolnilno.si in 
www.zdravstvena.net . Vsak sodelujoči lahko dobi le eno nagrado.  

ŽREBANJE IN OPIS NAGRAD 

Žrebanje bo izvedeno v prisotnosti predhodno imenovane tričlanske 
komisije, v roku dveh tednov po zaključku preteklega obdobja, na 
sedežu družbe. Izid žrebanja, ki ga ugotovi tričlanska komisija, je 
dokončen. 

Izžrebane bodo naslednje nagrade: 

1.nagrada: Potovanje po lastni izbiri v vrednosti 2.000 EUR  (bon 
turistične agencije) 

2.nagrada: Apple Watch Sport ter iPhone 6 

3. – 5.nagrada: 3 x iPhone 6 

6. – 7.nagrada : 2 x Apple iPad mini 

8. nagrada: Doživetje emocij – bon Eventim v vrednosti 200 EUR 

9. – 10. nagrada: 2 x Paket Čarobni oddih (Select Box) 

11. – 15.nagrada: 5 x Adrenalinska doživetja (Select Box) 

16. - 25.nagrada: 10 x  Zabava v naravi (Select Box) 

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen 
tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne igre. 

REZULTATI ŽREBANJA IN DOSTAVA NAGRAD 

Seznam dobitnikov nagrad bo objavljen na spletni strani 
www.sklenidopolnilno.si in www.zdravstvena.net v roku enega tedna od 
zaključnega žrebanja.  
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Dobitniki nagrad bodo prejeli obvestilo o nagradi in načinu prevzema 
nagrade s priporočeno pošto v roku dveh tednov po zaključnem žrebanju. 
Nagrade bodo prejeli osebno ali priporočeno po pošti. Rok za dvig 
nagrade je šest mesecev po prejemu obvestila. 

Organizator pošlje obvestilo na naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni 
igri zapisal na pristopnici sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja ali v elektronskem sporočilu. Organizator ne odgovarja za 
primere napačno ali nepopolno navedenih naslovov. 

PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE 

Nagrad ni možno zamenjati, ali izplačati v gotovini. Nagrade niso 
prenosljive. Obveznost plačila akontacije dohodnine od  vseh nagrad 
poravna organizator. Prejete nagrade, katerih vrednost je višja od 42 
EUR, organizator prijavi davčni upravi za odmero dohodnine za leto, v 
katerem bo nagrada prevzeta. Dobitniki nagrad so kot davčni zavezanci 
dolžni ob prevzemu nagrade predložiti osebne podatke (ime in priimek, 
naslov in davčno številko).  

VAROVANJE PODATKOV 

Kdor sodeluje v nagradni igri, se s podpisom strinja, da se 
pridobljeni podatki hranijo v družbi TRIGLAV, Zdravstvena 
zavarovalnica, d.d. 

Tako zbrane osebne podatke bo družba Triglav, Zdravstvena 
zavarovalnica, d.d., skrbno varovala in jih uporabljala v skladu z 
določili Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 
86/04) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni.  

PRAVILA NAGRADNE IGRE 

Pravila nagradne igre so na voljo na spletni strani 
www.sklenidopolnilno.si in www.zdravstvena.net. Šteje se, da je 
sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in jih sprejema, ko 
sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Organizator si pridržuje 
pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je igralec sodeloval 
v igri v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti glede vsebine Pravil 
nagradne igre štejejo pravila , objavljena na spletni strani 
www.sklenidopolnilno.si in www.zdravstvena.net za prevladujoča glede 
na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.  
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