
Splošni pogoji in pravila nagradne igre »DANA za celo družino« 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
V skladu s temi splošnimi pogoji in pravili organizator Prva osebna zavarovalnica, d. d., Ameriška ulica 
8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator ali PRVA«) prireja nagradno igro DANA za celo družino 
(v nadaljevanju nagradna igra). 
 
2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V kolikor 
so fizične osebe mladoletne, za sodelovanje v nagradni igri potrebujejo dovoljenje staršev oziroma 
zakonitega zastopnika. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju in 
njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski 
skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji 
zaposlenega). 
Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale podatke 
ob prijavi v nagradno igro. 
Poslovno sodelovanje ali vzpostavitev poslovnega sodelovanja z organizatorjem ni pogoj za 
sodelovanje v nagradni igri. 
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s pogoji nagradne igre. 
 
3. NAMEN NAGRADNE IGRE 
Namen nagradne igre je izžrebati sodelujoče, ki bodo izpolnili nagradni vprašalnik, in vsakemu od 
petih izžrebancev podeliti 1 x karton 100 % sok - okus jabolko (24 x 0,2 l), 1 x karton 100 % sok - okus 
rdeče sadje (12 x 1,0 L) in 2 x majica PRVA, ter preko marketinških materialov pospešiti prodajo sokov 
Dana ter naložbenih življenjskih zavarovanj PRVE. 

 
4. POTEK NAGRADNE IGRE, NAČIN SODELOVANJA IN ŽREBANJE NAGRAD 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da fizična oseba v času trajanja nagradne igre, med 10. 6. 
2017 – 4. 7. 2017 v celoti izpolni elektronski obrazec za sodelovanje v nagradni igri. Obrazec se šteje 
za veljavno izpolnjen, če sodelujoči odgovori na vsa vprašanja, če so izpolnjeni vsi kontaktni podatki 
na obrazcu in če se fizična oseba strinja s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. Če je oseba 
mladoletna, mora biti na obrazcu podpis starša oziroma zakonitega zastopnika, ki dovoli sodelovanje 
mladoletnika v nagradni igri. Organizator bo upošteval vse pravilno izpolnjene elektronske obrazce za 
sodelovanje v nagradni igri, ki bodo oddani do vključno 4. 7. 2017. Dne 5. 7. 2017 bo komisija v sestavi 
treh članov, imenovanih s strani organizatorja, v poslovnih prostorih organizatorja izžrebala pet 
nagrajencev, katerim bo podarila vsakemu 1 x karton 100 % sok - okus jabolko (24 x 0,2 l), 1 x karton 
100 % sok - okus rdeče sadje (12 x 1,0 L) in 2 x majico PRVA (v skupni vednosti 30,00 EUR). Žrebanje 
bo izvedeno po načelu žrebanja izmed vseh sodelujočih, ki bodo oddali nagradni obrazec, ki bodo 
izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Pritožba na izid žrebanja ni mogoča. 
 
5. PREVZEM NAGRAD 
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.prva.net po zaključku nagradne igre, to je dne 
5. 7. 2017. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni tudi preko elektronske pošte oz. telefonsko. 
Nagrajenci bodo morali organizatorjem v roku 14 dni od objave nagrajencev, to je do 19. 7. 2017, 
omogočiti izročitev nagrade na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča nagrajenca, ali na sedežu 
Prve osebne zavarovalnice, d. d, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana. Če nagrajenci tega ne bodo storili 
pravočasno, bodo izgubili pravico do nagrade, nagrada pa se ne podeli. Pritožba ni mogoča.  
Če je nagrajenec mladoletna oseba, ki še ni poslovno sposobna, nagrado zanjo prevzame eden od 
staršev ali zakoniti zastopnik ob izkazu zgoraj navedenih podatkov in podpisu izjave o prevzemu 
nagrade za mladoletno osebo. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, denarno izplačilo nagrad ni 
mogoče, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne 
podeli, če ugotovi, da je nagrajeni v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili nagradne igre. 
 
6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 
Nagrade niso obdavčene po Zakonu o dohodnini.  
 
7. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE ORGANIZATORJA 
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

 kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 

http://www.prva.net/


 kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se 
sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 

 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove 
nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence na spletni strani www.prva.net. V takšnem primeru 
udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 
 
8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Sodelujoči (v primeru mladoletnih oseb: njihovi starši ali zakoniti zastopniki) v nagradni igri soglašajo 
in sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre ter s podpisom jamčijo za pravilnost podatkov, 
navedenih na obrazcu. Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da se pridobljeni osebni podatki v skladu 
z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) uporabljajo v zbirkah, ki jih vzpostavi, vodi in 
vzdržuje Prva osebna zavarovalnica, d. d, in da pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1 
uporablja za namene izvedbe nagradne igre, neposrednega trženja in obveščanja o novostih 
poslovanja oz. ponudbi, prav tako tudi za statistične obdelave, segmentacijo strank, izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Sodelujoči je seznanjen, 
da lahko kadarkoli prekliče obdelavo za navedene namene. Preklic se  pošlje pisno po pošti na naslov: 
Prva osebna zavarovalnica, d. d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: 
info@prva.net. Prva osebna zavarovalnica, d. d., mora v 15 dneh ustrezno preprečiti nadaljnjo 
uporabo njegovih osebnih podatkov. 
 
Vsi nagrajenci dovoljujejo javno objavo imena in priimka nagrajencev na spletni strani www.prva.net. 
 
9. KONČNE DOLOČBE 
Ta pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, to je s 10. 6. 2016. 
 
Ljubljana, maj 2017 
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