PRAVILNIK NAGRADNE IGRE - NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK IN ŠOLSKE MLADINE
1. člen
Nagradna igra (v nadaljevanju igra) poteka za namene promocije in povečevanja števila zavarovancev
Zavarovalnice Sava, d. d., ki igro organizira in izvaja.
2. člen
Igra bo potekala od 21. avgusta 2017 do 31. oktobra 2017.
3. člen
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki od 21. 8. do vključno 31. 10.
2017 sklenejo Nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine. Iz nagradne igre so izvzeti zaposleni, ki so
kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre.
4. člen
Podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in beleži Področje trženja premoženjskih zavarovanj v
Sektorju trženja in prodaje Zavarovalnice Sava.
5. člen
Med sodelujoče, ki bodo v tem obdobju sklenili nezgodno zavarovanje za otroke do 14 let starosti,
bomo z žrebanjem podelili 100 x sodelovanje Vijolč'ni tamali na eni od domačih tekem NK Maribor v
Ljudskem vrtu v nogometni sezoni 2017/2018. Na nogometni tekmi lahko kot Vijol'čni tamali sodelujejo
otroci, stari od 5 do 14 let. Nagrajenci, mlajši od 5 let, bodo nagrajeni s praktično nagrado.
Med sodelujoče, ki bodo v tem obdobju sklenili nezgodno zavarovanje za otroke, dijake ali študente nad
14 let starosti, bomo z žrebanjem podelili 100 x 2 vstopnici za katerokoli tekmo Prve slovenske
nogometne lige v sezoni 2017/2018, na kateri bo igral NK Maribor. Za vstopnice se morajo zavarovanci
oz. sklenitelji dogovoriti s Službo za tržno komuniciranje vsaj 10 dni pred tekmo, ki si jo želijo ogledati.
Nagrada ni zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Nagrajenec krije sam vse stroške povezane s prevzemom
nagrade ali morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije.
6. člen
S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja otrok in šolske mladine v obdobju od 21. 8. do 31. 10. 2017
sodelujoči Zavarovalnici Sava, d. d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor dovoli, da skladno z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov pri sklenitvi zavarovanja vpisane podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih
uporablja za statistično obdelavo in pošiljanje oglasnega gradiva. Nagrajenci soglašajo, da se njihovi
osebni podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani www.zav-sava.si.

7. člen
Žrebanje nagrajencev ni javno in se do 15. 11. 2017 izvede v Službi za tržno komuniciranje, Cankarjeva
ulica 3,
2000 Maribor. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija – vsi trije zaposleni v podjetju organizatorja
nagradne igre. Komisija o žrebanju vodi zapisnik. Rezultati nagradnega žrebanja bodo javno objavljeni v
roku sedmih dni po žrebanju na spletni strani www.zav-sava.si, nagrajenci pa bodo o prejemu nagrade
obveščeni po pošti v petih (5) delovnih dneh po razglasitvi nagrajencev.
8. člen
Zavarovalnica Sava, d. d., si pridržuje pravico do sprememb tega pravilnika. Pravilnik se v takem primeru
dopolni z aneksom.
Pravila veljajo od vključno 21. avgusta 2017.

Maribor, 21. avgust 2017

