
Splošni pogoji nagradne igre ''Skleni DZZ, prvo letno premijo ti plačamo mi.'' 
 
Splošne določbe  
Zavarovalniško zastopanje, e-Zavarovanja d.o.o. , Kolodvorska 8, 1230 Domžale prireja nagradno igro 
namenjeno vsem novim zavarovancem, ki bodo sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje preko portala 
www.e-zavarovanja.com ali portala www.dopolnilnozavarovanje.si ali portala 
http://www.dodatnozdravstvenozavarovanje.com/ med 7.2.2018 in 30.9.2018.  
 
Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?  
V nagradni igri lahko sodelujejo novi zavarovanci, ki bodo oddali naročilo za sklenitev  dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja preko e-Zavarovanj na spletnem naslovu: 
http://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/ ali 
http://www.dopolnilnozavarovanje.si/zavarovanje/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/ ali 
http://www.dodatnozdravstvenozavarovanje.com/. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri 
izvedbi nagradne igre.  
Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.  
S sodelovanjem sodelujočega se šteje, da le-ta soglaša s pravili nagradnih iger. 
 
Način sodelovanja v nagradni igri  
Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec najkasneje do 30. septembra 2018 naročiti ponudbo 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na spletni strani http://www.e-
zavarovanja.com/zavarovanje/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/  ali 
http://www.dopolnilnozavarovanje.si/zavarovanje/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/ ali  
http://www.dodatnozdravstvenozavarovanje.com/, tako, da pravilno izpolni spletni obrazec za naročilo 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vsaka fizična oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo z enim 
oddanim naročilom. Večkratniki bodo iz sodelovanja v nagradni igri izločeni.  
 
Pogoja za za prejem nagrade sta dva: 
1 . oddaja naročila za sklenitev dopolnilnega zavarovanja na spletni strani http://www.e-
zavarovanja.com/zavarovanje/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/  ali 
http://www.dopolnilnozavarovanje.si/zavarovanje/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/  ali 
http://www.dodatnozdravstvenozavarovanje.com/ v obdobju trajanja nagradne igre (stranka ob oddaji prejme 
povratno elektronsko pošto s povzetkom naročila, s katero dokazuje, da je pravilno oddala naročilo). 
2. na podlagi oddanega naročila stranka sklene novo dopolnilno zdravstveno zavarovanje s posredovanjem e-
Zavarovanja d.o.o. 
 
Žrebanje 
Žrebanje glavnih nagrad bo v ponedeljek, 8. oktobra 2018 ob 13 uri v prostorih organizatorja nagradne igre.  
Nagrajenec bo objavljen na spletni strani in obveščen po elektronski pošti.  
Nagradna igra poteka v obdobju od 7.2.2018 do vključno 30.9.2018. 
 
Žrebanje ne bo javno. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.  
 
Za prevzem nagrade mora imeti sodelujoči v času trajanja nagradne igre omogočeno prejemanje elektronskih 
obvestil.  
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje sodelovanja.  
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Nagrade in prevzem nagrad  
Nagradni sklad:  1.nagrada: Plačilo prve letne premije (celotno letno premijo vam nakažemo na vaš TRR) 

 
Nagrade se žrebajo v ponedeljek, 8.10.2018 ob 13.uri.  
Izžrebanec/ka bo o nagradi obveščen/a na dan žrebanja po elektronski pošti.  
Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati v roku 7 delovnih dni. Če se nagrajenec v zahtevanem roku 
(v 7 delovnih dneh od razglasitve) ne bo odzval na poziv za prevzem nagrade, se šteje, da nagrade ne želi 
prevzeti in se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do sodelujočega. Organizator bo 
osebne podatke nagrajenca uporabil izključno za namen podelitve nagrade.  
Nagrajenec se strinja, da ga na željo organizatorja ob prevzemu nagrade slikamo in dovoljuje e-Zavarovanjem 
objavo fotorafij na Facebook strani e-Zavarovanj.  
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča.  
Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v 
razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v 
kakršen koli drug namen.  
Organizator bo nagrado priskrbel ob zaključku nagradne igre.  
 
Davki in akontacija dohodnine 
Dobitnik je po zakonu davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno 
številko. Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost podelitelja nagrade podjetja e-Zavarovanja d. o. o. 
Podjetje e-Zavarovanja d. o. o. bo za nagrajenca v skladu z veljavnimi predpisi avtomatično odvedel akontacijo 
dohodnine od skupne vrednosti nagrade. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora ta posredovati natančne 
osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in fotokopijo 
davčne številke. 
Podeljevalec nagrade bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in 
znesek plačane akontacije davka. Dobitnik je dolžan znesek plačane akontacije davka napovedati v svoji 
dohodninski napovedi za leto 2018. Organizator in podeljevalec nagrade nista odgovorna za davke, ki se lahko 
pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. 
 
Varovanje osebnih podatkov  
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje 
zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list 
RS št. 86/2004). Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od 
udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, 
pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne sme 
posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.  
Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. 
Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih 
podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja.  
Nagrajenec dovoljuje organizatorju nagradne igre in sponzorju glavnih nagrad objavo svojih osebnih podatkov v 
sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. 
prevzema nagrade.  
 
Končne določbe 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z 
objavami na spletni strani e-Zavarovanja.  
Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov info@ezavarovanja.com.  
 
Domžale, 26.1.2018 
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