Pravidla: Soutěž o VIP zájezd s hokejovou reprezentací ČR
(dále jen „Pravidla“ a dále jen „Soutěž“)
1. Pořadatel
POŘADATEL: Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO 618
59 869, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
2866, je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,
vedeném IVASS.
2. Doba trvání Soutěže
Soutěž probíhá od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 (včetně), na území České republiky.
3. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem
na území České republiky, která splní podmínky účasti v Soutěži (dále jen "Soutěžící").
Svojí účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s podmínkami Soutěže uvedenými v těchto
Pravidlech a zavazuje se je dodržovat.
Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která v době trvání Soutěže platně uzavře
svým jménem novou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále
též
„Povinné ručení“), kterou pojistí vozidlo, jehož je vlastníkem na dobu neurčitou, v době
trvání Soutěže se zaregistruje do Soutěže, a současně nejpozději do 31. 12. 2016 (včetně)
řádně uhradí minimálně první splátku pojistného k uzavřené pojistné smlouvě. Soutěž
se nevztahuje na pojistné smlouvy pojištění vozidel z leasingové či úvěrové smlouvy. Platí
pro všechny produkty Povinného ručení, které Pořadatel nabízí, a to na osobní či nákladní
automobily do hmotnosti 3,5 t. Za okamžik uhrazení pojistného se považuje okamžik
připsání pojistného či jeho první splátky v plné výši na účet Pořadatele. Není přitom
rozhodné, zda k uzavření smlouvy dojde na pobočce Pořadatele, on-line, č i u
pojišťovacího zprostředkovatele spolupracujícího s Pořadatelem.
4. Výhry
Hlavní výhra: VIP Zájezd s hokejovou reprezentací ČR do Göteborgu na Euro Hockey
Tour ve dnech 9. až 12. 2. 2017 pro 4 osoby (výherce a jeho doprovod).
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Pro předání výhry je nutná součinnost výherce.
Hlavní výhru získá Soutěžící, který nejpřesněji zodpoví soutěžní otázku.
Soutěžní otázka: Kolik pojistných smluv Povinného ručení Generali Pojišťovna a.s. uzavře
v době od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 v České republice? Počítají se všechny produkty
individuálně uzavřených pojistným smluv (tedy bez tzv. flotilových smluv či leasingů).
Nepeněžní výhra podléhá zdanění dle platných předpisů, příslušnou daň hradí Pořadatel.
Vedlejší výhry: Stiga stolní hokej
Počet výher: 30 ks
Stiga stolní hokej získá dalších 30 Soutěžících, kteří nejpřesněji odpovědí na soutěžní
otázku po stanovení výherce hlavní výhry.
Výhra z veřejné soutěže nepřevyšující 10 000 Kč je osvobozena od daně z příjmů.

5 . Princip a podmínky Soutěže, doručení výher
5.1. Průběh S outěže: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní
podmínky uvedené v těchto Pravidlech.
5.2. Po uzavření pojistné smlouvy na Povinné ručení je Soutěžící oprávněn se zařadit do
Soutěže, a to tak, že se v době od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 přihlásí prostřednictvím
formuláře na stránkách www.zajezdsrepre.cz. a zodpoví soutěžní otázku. Do Soutěže mohou
být zařazeni pouze ti Soutěžící, kteří se zaregistrují tímto postupem a zároveň uhradí
pojistné nebo první splátku pojistného v plné výši nejpozději do 31. 12. 2016.
5.3. Oznámení o hlavní výhře a dalších výhrách bude ve druhé polovině ledna 2017
zveřejněno na internetové stránce Pořadatele www.zajezdsrepre.cz a zasláno výherci
hlavní výhry také poštou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě. Všichni výherci budou po
zveřejnění kontaktováni také telefonicky, pokud uvedli v pojistné smlouvě své telefonní
číslo.
- Nepeněžní výhra podléhá zdanění dle platných předpisů, příslušnou daň hradí Pořadatel.
- Hlavní výhra bude výherci předána osobně v předem dohodnutém termínu na předem
dohodnutém místě.
Vyhodnocení správných odpovědí:
Hlavní výhra
Hlavní výhru získá ten, kdo uvede počet pojistných smluv pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla nejbližší skutečnému stavu uzavřených pojistných smluv pojišťovnou Generali v
České republice v období do 1. 10. do 30. 11. 2016. V případě shody odpovědí, hlavní
výhru získá ten, kdo si sjednal Povinné ručení dříve (s podmínkou zaplacení pojistného nebo
první splátky pojistného do 31. 12. 2016).
Vedlejší výhry
Stiga stolní hokej získá dalších 30 Soutěžících, jejichž odpovědi budou nejblíže skutečnému
stavu uzavřených pojistných smluv pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojišťovnou
Generali v České republice za období od 1. 10. do 30. 11. 2016.
6. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně
dodržovat. Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů, poskytnutých Pořadateli Soutěže k účelu pořádání a vyhodnocení výsledků
Soutěže a dále k nabízení obchodu a služeb a dalším marketingovým účelům Pořadatele, a
to po dobu pěti let od skončení Soutěže.
Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je v souvislosti se Soutěží oprávněn zveřejnit jeho
jméno, příjmení a obec bydliště a bezplatně pořídit fotografie nebo audio/videozáznamy
výherců a následně je uveřejňovat v médiích a v propagačních materiálech Pořadatele po
dobu 5 let od skončení této Soutěže. Soutěžící uděluje souhlas, aby uvedené osobní údaje
(jméno, příjmení, obec bydliště) a jeho fotografie či audio/videozáznamy, na nichž je
zobrazen, byly pro obchodní a marketingové účely Pořadatele zveřejňovány a přiměřeným
způsobem šířeny v médiích.
Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí těchto souhlasů je dobrovolné, že má právo
přístupu ke zpracovávaným osobním údajům a právo na jejich opravu, právo požadovat
vysvětlení, resp. odstranění vzniklého závadného stavu, pokud se domnívá, že jeho osobní
údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo s ochranou jeho soukromého a

osobního života. Soutěžící bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů
může kdykoliv odvolat.
V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo při odvoláním
souhlasu se Soutěžící nemůže dále účastnit Soutěže a nemůže získat hlavní ani vedlejší
výhru.
Účastí v Soutěži Soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních
sdělení, týkajících se služeb Pořadatele, všemi elektronickými prostředky, a to po dobu 5 let
od skončení této Soutěže.
Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a využitím
elektronické pošty za účelem přímého marketingu může písemně odvolat na adrese
servis.cz@generali.com.
7. Práva a povinnosti Pořadatele
Soutěžící může být ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na podvodné jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která
dopomáhá či dopomohla Soutěžícímu k získání výhry.
Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit
pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a
stanovení náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami
obdobného typu a obdobné hodnoty. Pořadatel má právo po předchozím upozornění měnit
pravidla Soutěže včetně termínu konání Soutěže či Soutěž ukončit.
Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách
www.generali.cz.
Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vyměnit za jiné obdobné služby nebo zboží. Účast v
Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
Pořadatel tímto informuje Soutěžící, že na webových stránkách Pořadatele
www.zajezdsrepre.cz může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich
technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných
webových prohlížečů.
Pravidla Soutěže a další informace o Soutěži jsou po dobu konání Soutěže k dispozici na
webových stránkách www.zajezdsrepre.cz.
8. Další důležité podmínky Soutěže
Vícenásobná účast není možná, k jedné uzavřené pojistné smlouvě je možné pouze
jedno vyplnění soutěžního formuláře.
Podmínkou předání výher je včasné uhrazení první splátky pojistného k uzavřené pojistné
smlouvě. K připsání částky na účet Pořadatele musí dojít nejpozději do 31. 12. 2016.
Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci společností skupiny
Generali ani jejich rodinní příslušníci.
Soutěže se dále nemohou zúčastnit pojišťovací zprostředkovatelé (včetně makléřů)
spolupracující na základě smlouvy s pojišťovnou Generali, jejich zaměstnanci nebo jejich podřízení
pojišťovací zprostředkovatelé, ani jejich rodinní příslušníci.
Pořadatel Soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

