
 
Splošni pogoji in pravila nagradne igre  

»USTAVI SE IN SPREJMI PRAVO ODLOČITEV« 
 

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 USTAVI SE IN SPREJMI 
PRAVO ODLOČITEV (v nadaljevanju nagradna igra). 
 
2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 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 promocija prepoznavnosti blagovne znamke PRVA ter promocija družbeno 
odgovornega projekta »Ustavi se«, v katerem vse od junija do vključno septembra 2017 sodeluje 
PRVA.  V sklopu projekta »Ustavi se« je cilj aktivirati in vključiti čim večje število ljudi, ki se bodo 
skupaj s PRVO »za minuto ustavili« in s tem pomagali prispevati »minute«, ki jih v sklopu projekta 
»Ustavi se« zbira PRVA. Ob koncu projekta/akcije 29. 9. 2017 bo PRVA »zbrane minute« podelila 
socialnovarstvenemu programu Aktiven dan, v sklopu katerega bomo skupini starostnikov omogočili 
brezplačne aktivnosti v posebni obliki terapevtske vadbe, kosilo ter prijetno druženje. 
 
V sklopu nagradne igre bo PRVA zbirala fotografije, ki bodo komunicirale sproščene, zdrave in 
pozitivne trenutke in v obdobju med julijem in septembrom mesečno izžrebala tri nagrajence, ki bodo 
na spletni strani www.prva.net objavili svoje fotografije in v celoti izpolnile obrazec. Vse zbrane 
fotografije in vse dodatne objave, všečki in komentarji prek Facebook strani »Prva pri življenjskih 
odločitvah« bo PRVA po koncu nagradne igre 20.9.2017, dne 21.9.2017 »pretvorila v minute«, ki jih 
zbira za Aktiven dan. 
 

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 1. 7. 2017 
– 20. 9. 2017 na spletni strani www.prva.net naloži svojo fotografijo, ki izraža trenutek v katerem se 
je oseba »ustavila«/sprostila oz. fotografija jasno komunicira zdravo, pozitivno vsebino in oddih ter 
v celoti izpolni elektronski obrazec za sodelovanje v nagradni igri.  
 
Udeleženec s posredovanjem fotografije organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi 
avtorskimi upravičenji na posredovanem gradivu. 
 
Obrazec se šteje za veljavno izpolnjen, če so izpolnjeni vsi kontaktni podatki na obrazcu in če se 
fizična oseba strinja s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre.  
 
Organizator bo upošteval vse pravilno izpolnjene elektronske obrazce za sodelovanje v nagradni igri, 
ki bodo oddani do vključno 20. 9. 2017. Žrebi bodo potekali mesečno, ko bo komisija v sestavi treh 
članov, imenovanih s strani organizatorja, v poslovnih prostorih organizatorja izžrebala tri 
nagrajence, katerim bo podarila:  
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1. nagrada: paket Atlantis Deluxe za 1 osebo v vrednosti 75 EUR (paket vključuje: 50-minutno masažo 
po lastni izbiri + 4-urno vstopnico v Deželo savn); 2.-3. nagrada: brisača PRVA 

Datum razglasitve 3 izžrebancev, ki so oddali svoje fotografije v obdobju 1.- 31. 7. 2017, bo 7. 8. 
2017; za obdobje oddaje fotografij 1.-31.8.2017 bo razglasitev 3 izžrebancev 4.9.2017; za obdobje 
1.- 20. 9. 2017 pa bo razglasitev zmagovalcev 22.9.2017. Osebne podatke zmagovalcev (ime, priimek) 
in njihove fotografije bomo objavili na www.prva.net in na Facebook strani »Prva pri življenjskih 
odločitvah«. 

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 
7. 8. 2017, 4. 9. 2017 in 22. 9. 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.  
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 

 
Zavezanka za plačilo vseh davkov (vključno z DDV-jem) na nagrade, ki so predmet te nagradne igre, 
je Prva osebna zavarovalnica, d.d. Akontacijo dohodnine bo plačala Prva osebna zavarovalnica, d.d., 
nagrajenci pa so sami odgovorni za prijavo dohodnine. Pred izročitvijo nagrade, je nagrajenec dolžan 
organizatorju nagradne igre posredovati osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali 
začasnega bivališča, davčno številko in davčni urad, za namen prijave prejemnika nagrade v davčno 
evidenco. Prva osebna zavarovalnica, d.d., bo nagrajencem do 31. 01. 2018 poslala potrdilo, ki se bo 
nanašalo na vrednost nagrade in znesek akontacije davka, plačanega do 31. decembra 2017. Vsi 
nagrajenci, ki bodo prejeli obvestilo, so to dolžni napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 
2017. Prva osebna zavarovalnica, d.d., ni zavezanka za plačilo davkov, ki se lahko pojavijo v povezavi 
s kakšnimi drugimi nagradami, ki niso predmet te nagradne igre. 

 
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, 

 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. 
 
Organizator si  pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili sodelovanja, razširja 
sovražni, žaljiv ali kako drugače neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 
 
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: uporabniške vsebine, objavljene na 
Facebook strani »Prva pri življenjskih odločitvah«,  nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja 
uporabe storitev, nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 
kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih 
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vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za 
morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani 
udeležencev nagradne igre. 
 
Sodelujoči v nagradni igri je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih 
posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, na katerih 
bodo tretje osebe, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi 
katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo 
ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. Organizator si pridržuje pravico, da 
brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so 
žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga 
neprimerne, ne objavi ali umakne in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če 
organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in 
obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagradnih iger. Sodelujoči, ki posreduje 
vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju ali katerim koli 
tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami. 
 
Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh 
odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo 
posredovani organizatorju nagradne igre. 
 
 
8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Vsi sodelujoči v nagradni igri dovolijo Prvi osebni zavarovalnici, d.d., uporabo posredovanih osebnih 
podatkov za naslednje namene: 

 objava fotografije na spletni strani www.prva.net in v komunikacijsko-promocijske namene 
na Facebook strani »Prva pri življenjskih odločitvah«; 

 obveščanje nagrajencev o prejemu oziroma prevzemu nagrade;  

 objave seznama nagrajencev (ime in priimek) na spletni strani www.prva.net in Facebook 
strani; 

 za potrebe izvajanja internih marketinških raziskav; 

 statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih; 

 izvajanje neposrednih trženjskih akcij; 
•    pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, promocijami, informacijami o novostih, 
akcijah in ugodnostih. 

Prva osebna zavarovalnica, d.d., se zavezuje, da bo prejete osebne podatke varovala skladno z 
določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Prva osebna zavarovalnica, d.d., pridobljenih 
osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredovala ali razkrila tretjim osebam. Vsak sodelujoči 
lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da Prva osebna zavarovalnica, d.d., v 15. dneh po 
prejemu zahteve trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen 
neposrednega trženja, ter da ga o tem v nadaljnjih 5. dneh ustrezno obvesti. Preklic v pisni obliki se 
lahko posreduje osebno na sedežu Prve osebne zavarovalnice, d.d, ali po pošti na naslov: Prva osebna 
zavarovalnica, d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov info@prva.net. Stroške 
vseh dejanj povezanih s preklicem krije Prva osebna zavarovalnica, d.d. 

9. KONČNE DOLOČBE 
Ta pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, to je s 1. 7. 2017. 
 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih natečajev bo 
organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.prva.net. 
 
Ljubljana, 27. junij 2017 
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