Štatút súťaže „Vyhrajte bezdrôtový reproduktor s Cestovným poistením ONLINE“
I. Vyhlasovateľ súťaže
1]

Vyhlasovateľom súťaže je Poštová poisťovňa, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO:
31 405 410, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 953/B [ďalej len „Poisťovňa“].
II.

1]

Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže budú zaradení všetci klienti Poisťovne, ktorí počas trvania súťaže podľa článku IV. bod 1] tohto štatútu
prostredníctvom webovej stránke https://online.ppabk.sk/online/cestovne_poistenie/index.jsp uzatvoria poistnú zmluvu
k produktu Cestovné poistenie ONLINE (ďalej len „PZ CP ONLINE“), uhradia poistné a nepristúpia k predčasnému
ukončeniu poistnej zmluvy.
III. Podmienky súťaže

1]

Žrebovanie o výhry prebehne zo všetkých PZ CP ONLINE, ktoré spĺňajú podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu,
a uskutoční sa za prítomnosti zástupcov Poisťovne dňa 21.9.2019.

2]

Výhercom v súťaži je klient, ktorý uzavrel vyžrebovanú PZ CP ONLINE. V prípade, že klient pred/pri uzatváraní PZ CP
ONLINE neudelil Poisťovni súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v súvislosti so súťažou (marketingový
súhlas), je potrebné, aby tento súhlas udelil Poisťovni dodatočne v zmysle článku VI. bodu 2] tohto štatútu. Poisťovňa
vyžrebuje troch výhercov a troch náhradníkov (jedného ku každému z výhercov). Každý klient môže byť vylosovaný
maximálne 1 krát.

3]

Výherca bude o výhre informovaný listom, ktorý mu bude odoslaný do 2 pracovných dní od žrebovania. V prípade, ak
je potrebný dodatočný súhlas výhercu na spracovanie jeho osobných údajov podľa predchádzajúceho bodu, výherca je
povinný ho Poisťovni udeliť do 15 dní od doručenia oznámenia o výhre. Ak výherca v stanovenej lehote súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov podľa predchádzajúceho bodu Poisťovni neudelí, na miesto výhercu vstupuje
vyžrebovaný náhradník, ktorého bude Poisťovňa kontaktovať obdobne ako pôvodného výhercu a ktorý je obdobne ako
pôvodný výherca povinný udeliť Poisťovni súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa predchádzajúceho
bodu.

4]

Výhra bude zaslaná každému z výhercov, resp. jeho náhradníkovi doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej
pošty, a.s., do 15 dní potom, ako bude potvrdené, že výherca, resp. jeho náhradník, spĺňa podmienky na získanie výhry
podľa tohto štatútu.

5]

Poisťovňa má právo výhru v súťaži výhercovi, resp. jeho náhradníkovi, neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie
v prípade, ak sa zistí, že výherca, resp. jeho náhradník, nesplnil podmienky súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení
tohto štatútu.

1]

IV. Čas trvania súťaže
Súťaž sa uskutočňuje v období 1.6.2019 – 31.8.2019.
V. Výhry

1]

Výhry v súťaži: 3 x bezdrôtový reproduktor v hodnote 50,00 Eur.

2]

Výhry v súťaži podliehajú zdaňovaniu a odvodovým povinnostiam v súlade s platnou legislatívou.
VI. Záverečné ustanovenia

1]

Tento štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke Poisťovne.

2]

Za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry bude nevyhnutné spracúvanie osobných údajov výhercov, resp.
náhradníkov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby každý výherca, resp. jeho náhradník, udelil poisťovni súhlas na
spracovanie svojich osobných údajov. Pokiaľ tak neurobil pred/pri zriaďovaní CP ONLINE, je povinný tak urobiť
dodatočne a to tak, že po doručení listu s oznámením výhry zo strany Poisťovne podpíše a zašle Poisťovni písomnú
návratku k listu obsahujúcu jeho súhlas na spracovanie svojich osobných údajov Poisťovňou v rozsahu meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu.

3]

Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť štatút súťaže a podmienky súťaže v ňom
obsiahnuté. Zmenené podmienky súťaže a podmienky poskytnutia výhry budú zverejnené na stránke
www.postovapoistovna.sk a sú účinné dňom ich zverejnenia. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok.

4]

Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Poisťovňa zaväzujú riešiť
dohodou. Vymáhanie výhier alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.

5]

Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom
znení.
V Bratislave, dňa 27.5.2019

