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WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG  
Vienna Insurance Group, Dunaj 
WIENER STÄTISCHE ZAVAROVALNICA,  
podružnica v Ljubljani, 
Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana 
tel.:+386 1 300 17 00, fax: +386 1 300 17 09, brezplačna tel. št.: 080 12 68 
  

  
 

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »Z UFOS Premium do nagrade« 

  

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Z UFOS Premium do nagrade« ter pravila 

in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. 

  
  1. Organizator nagradne igre  

Organizator nagradne igre »Z UFOS Premium do nagrade« je Wiener Städtische zavarovalnica, 

Podruţnica v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).  

 
 2. Trajanje nagradne igre  

Nagradna igra traja od vključno 20.9.2012 do vključno 28.2.2013.   

  
3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri  

V nagradno igro »Z UFOS Premium do nagrade!« bodo vključeni zavarovalci, ki bodo sklenili 

ţivljenjsko zavarovanje vezano na enote skladov UFOS Premium s tekočim plačevanjem 

premije v obdobju od vključno 20.9.2012 do vključno 28.2.2013.  

 

Zavarovalci bodo v ţrebanje vključeni z vsemi policami UFOS Premium, ki bodo na dan 1. 4. 

2014 trajale vsaj eno leto ter bodo zanje do takrat vplačane vse premije.  

Sklenitev zavarovanja je pogoj za sodelovanje v nagradni igri, sodelujoči v nagradni igri pa 

lahko kadarkoli prekliče soglasje za uporabo osebnih podatkov v ta namen.  

 

Preklic se lahko pošlje na naslov Wiener Städtische zavarovalnica, Podruţnica v Ljubljani, 

Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana.  

 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinja s pravili in pogoji nagradne igre. Šteje se, da 

s sklenitvijo  zgoraj navedenega zavarovanja sodelujoči pristane na vse naštete pogoje in 

pravila nagradne igre, objavljene na www.wienerstaedtische.si.  

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorjevi zaposleni in druge osebe, ki opravljajo 

delo pri organizatorju in njihovi oţji druţinski člani (kamor štejejo njegov zakonec oz. 

izvenzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oz. 

posvojenci ter starši oz. posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v 

nagradni igri iz ţrebanja izločeni, v primeru izţrebanja katere od teh oseb pa bo ţrebanje 

ponovljeno v roku 2 dni od seznanitve s temi okoliščinami. 
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4. Dobitki v nagradni igri (v nadaljevanju nagrade)  

Nagrade nagradne igre »Z UFOS Premium do nagrade« so:  

 

  3 X 1.000 EUR za zavarovalce UFOS Premium s tekočim plačevanjem premije   

 

Za nagrade bomo izţrebali 6 polic. Najprej bomo izţrebali 3 glavne nagrajence (polic) in 

nato še 3 rezervne, ki bodo nagrado prejeli, če je kateri od glavnih nagrajencev ne bo 

prevzel oz. ne bo izpolnil pogojev za njeno pridobitev (8. točka teh pravil). Če glavni 

nagrajenec nagrade ne prevzame oz. ne izpolni pogojev za njeno pridobitev, izgubi pravico 

do nagrade, za glavnega nagrajenca pa se šteje prvi rezervni nagrajenec. Če tudi prvi 

rezervni nagrajenec nagrade ne prevzame oz. ne izpolni pogojev za njeno pridobitev, izgubi 

pravico do nagrade, za glavnega nagrajenca pa se šteje drugi rezervni nagrajenec in tako 

naprej do tretjega rezervnega nagrajenca. Če nobeden od nagrajencev nagrade ne prevzame 

oz. ne izpolni pogojev za njeno pridobitev, nagrada ne bo podeljena.  

  
5. Žrebanje  

V ţrebanje bodo vključeni zavarovalci z vsemi zavarovalnimi policami iz 3. točke 

(sklenjenimi v obdobju od  vključno 20.9.2012 do vključno 28.2.2013), ki bodo na dan 

1.4.2014 trajale vsaj eno leto ter bodo zanje do takrat vplačane vse premije.  

Ţreba se posamezno zavarovalno polico, tako da je lahko posamezen zavarovalec izţreban 

tudi po več policah.  

Ţrebanje bo ročno in bo potekalo v Wiener Städtische zavarovalnici, Podruţnica v Ljubljani, 

Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana, dne 15.4.2014. Ţrebanje bo nadzirala štiričlanska 

komisija, sestavljena iz štirih zaposlenih  v Wiener Städtische zavarovalnici, Podruţnica v 

Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana. 

  
6. Podelitev nagrad  

Nagrade se podelijo v obliki dodatnega vplačila na naloţbeni račun izţrebane sklenjene 

police v višini 1.000 EUR. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene 

denarne protivrednosti.  
  
7. Obveščanje nagrajencev  

Rezultati ţrebanja oziroma nagrajenci bodo objavljeni najkasneje v treh delovnih dneh od 

datuma ţrebanja na spletni strani www.wienerstaedtische.si. Organizator nagradne igre bo 

glavne nagrajence tudi pisno obvestil o rezultatih ţrebanja najkasneje v treh delovnih dneh 

od datuma ţrebanja. V obvestilu bodo navedeni kontaktni podatki ter rok za potrditev 

prejema nagrade. Nagrajenec soglaša, da bosta njegovo ime in priimek objavljena na spletni 

strani www.wienerstaedtische.si   in v drugih medijih po izboru organizatorja od 20.4. do 

10.5.2014.  

Vsi dokumenti vezani na nagradno igro se hranijo še 6 mesecev po končani nagradni igri. 

 

 

http://www.wienerstaedtische.si/
http://www.wienerstaedtische.si/


 

3 

 

 8. Dohodninske obveznosti  

Če nagrajenec organizatorju ne potrdi sprejema nagrade v roku štirinajstih dni od dneva 

izdaje obvestila iz prejšnjega člena, se šteje, da se ji je odpovedal.  

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.  

Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od bruto vrednosti nagrade 

odvedel akontacijo dohodnine. Morebitni ostali stroški, povezani z izplačilom nagrade, so na 

strani nagrajenca.   

 
 9. Zasebnost in varstvo podatkov  

Organizator se zavezuje, da bo prejete osebne podatke udeleţencev nagradne igre varoval v 

skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

Kdor sodeluje v nagradni igri, se s sklenitvijo zavarovanja iz točke 3 strinja, da organizator 

skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke s police in 

jih uporablja za namen nagradne igre.  

V primeru mladoletne osebe, soglasje poda zakoniti zastopnik te osebe.  

Sodelujoči v nagradni igri lahko soglasje za uporabo osebnih podatkov v prej opisani namen 

kadarkoli prekliče. Preklic se lahko pošlje na naslov Wiener Städtische zavarovalnica, 

Podruţnica v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana.  

 
10.  Reševanje reklamacij  

Organizator nagradne igre je odgovoren za reševanje reklamacij.  

Reklamacije mora pritoţnik v pisni obliki nasloviti na naslov Wiener Städtische zavarovalnica, 

Podruţnica v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana, najpozneje v 15 dneh od 

nastanka reklamacije. Pritoţbena komisija mora reklamacijo rešiti v 15 dneh od prejema 

reklamacije.  

  
11. Jamstvo za izpolnitev ugodnosti 

Za nagrade po teh pravilih jamči zavarovalnica kot organizator te nagradne igre. 

 
12. Posebne določbe 

Organizator se pridrţuje pravico spremeniti oz. dopolniti ta pravila in pogoje, če to 

zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oz. vzroki na strani javnosti. 

 
13. Veljavnost pravil 

Ta pravila začnejo veljati 20.9.2012.  

 

 

Ljubljana, 12.9.2012  Wiener Städtische zavarovalnica, podruţnica v Ljubljani 

 


