
 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »Gremo navijat v Rio 2016« 
 
 

1. Uvodne določbe  
 
Pravila določajo način sodelovanja v nagradni igri »Gremo navijat v Rio 2016«, ki so objavljena na 
spletni strani www.as.si.  
 
 

2. Splošne določbe  
 
Organizator nagradne igre je Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 
Koper.  
Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri. 
Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.  
 
 

3. Trajanje nagradne igre  
 
Nagradna igra poteka od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016.  
 
 

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri  
 
V nagradni igri lahko sodelujejo udeleženci, ki v obdobju od 1. 1. 2016 in 15. 6. 2016 sklenejo ali 
obnovijo katerokoli izmed zavarovanj, vključenih v tržno akcijo Olimpijska ponudba 2016 
(avtomobilska zavarovanja, premoženjsko zavarovanje Dom AS, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje Specialisti in zdravila, življenjska zavarovanja) in izpolnijo nagradni kupon, ki ga prejmejo 
ob sklenitvi zavarovanja, ali pošljejo svojo e-pošto s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje in 
svojimi osebnimi podatki (imenom in priimkom) na e-naslov: marketing@as.si. Vsak udeleženec lahko 
pošlje e-pošto le enkrat.  
Nagradno vprašanje: Kje so poletne Olimpijske igre 2016? Odgovor pošljite na marketing@as.si do 
15. 6. 2016.  
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre in 
dovoljuje, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, kraj bivanja in nagrada) v primeru, če bodo 
izžrebani, objavijo na spletni strani www.as.si.  
 
 

5. Nagradni sklad  
 
Vsak udeleženec nagradne igre lahko dobi največ eno nagrado. Komisija bo izžrebala naslednje 
nagrade:  

• 1 x potovanje na poletne olimpijske igre v Rio de Janeiro z Olimpijskim navijaškim letalom in 
Saro Isaković. Potovanje bo potekalo med 6. in 12. avgustom 2016 in vključuje tudi oglede 
tekem v košarki, tenisu, kajaku na divjih vodah in judu, na katerih bodo tekmovali slovenski 
športniki, ogled turističnih znamenitosti ter dodaten spremljevalni program. Nagrada je 
predmet davčne obravnave po ZDoh-2. Vrednost nagrade je 3.945 EUR oz. 3.746 EUR ob 
udeležbi 20 ali več potnikov.  

• 10 x olimpijska kolekcija  
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6. Žrebanje, objava in obveščanje nagrajenca ter prevzem nagrad  
 
Žrebanje nagrajenca bo potekalo 17. 6. 2016 v prostorih organizatorja na naslovu Celovška cesta 
206, 1000 Ljubljana. Izbor nagrajenca ter nadzor nad potekom igre bo nadzorovala komisija, 
imenovana s strani organizatorja nagradne igre. O žrebanju komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati 
naslednje podatke:  

• datum, uro in kraj zbiranja podatkov o udeležencih,  
• člane komisije,  
• potek izbora in  
• izžrebance.  

 
Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso mogoče. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v 
nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado. Izžrebanci (ime, priimek in kraj bivanja) 
bodo objavljeni na spletni strani www.as.si.  
Izžrebancu bo navodila o prevzemu nagrade organizator posredoval na njegov poštni naslov. 
Izžrebanec se mora na prejeto pošto odzvati najkasneje v roku 7 dni po prejemu pisma – po tem 
datumu prevzem nagrade ni več mogoč. Če izžrebanec ne prevzame nagrade, je organizator 
nagradne igre ni dolžan podeliti drugemu udeležencu. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v 
gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo. Organizator si pridržuje pravico, da ne 
podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če so ti nepopolni, nepravilni ali neresnični 
ali če ugotovi, da je udeleženec sodeloval v igri v nasprotju s pravili te nagradne igre. 
Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so izžrebanci, ki želijo nagrado prevzeti, 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. 
 
 

7. Davki od nagrad 
 
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 akontacijo 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. Nagrajencem se vrednost nagrade nad 
42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti 
bremenijo nagrajence. 
 
 

8. Varovanje podatkov  
 
Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec soglaša, da organizator nagradne igre 
hrani vse podatke, pridobljene od udeleženca, in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja 
nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in 
akcijah), vse do preklica. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v 
skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim 
osebam.  
Izžrebanci dovoljujejo organizatorju, da njihove osebne podatke (ime, priimek, kraj) javno objavi na 
svoji spletni strani. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 
Udeleženec lahko kadarkoli pisno (na naslov organizatorja), po telefonu 080 11 10 ali po elektronski 
pošti (na e-naslov: info@as.si) zahteva, da se njegovi podatki prenehajo uporabljati za namen 
neposrednega trženja. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki 
udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo 
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udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. 
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator/upravljavec se zavezuje, da 
podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali 
za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene 
ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z 
veljavnimi predpisi.  
 

9. Zaključek nagradne igre  
 
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre:  

• Dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravila nagradne igre se 
hrani v poslovnih prostorih organizatorja nagradne igre še vsaj tri leta po zaključku nagradne 
igre.  

• Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) 
se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.  

 
Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči, skladno 
s svojimi internimi akti.  
 
 

10. Razno  
 
Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.as.si, stopijo v veljavo s 1. 1. 2016. Šteje 
se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo 
upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki 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 vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih 
spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem spletnem naslovu.  
 
 
Ljubljana, 1. 1. 2016 
 


