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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri  
»MladiVoznik« 

 

1. Organizator 

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Tilia, d. d., Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto (v 
nadaljevanju: organizator).  

2. Trajanje  

Nagradna igra poteka v času predvajanja oddaje Vid in Pero šov, ki bo na sporedu na POP TV ob 20. 
uri 31. 5. 2014, 7. 6. 2014 in 14. 6. 2014. 

3. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.  

4. Mehanizem 

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da v času trajanja oddaje Vid in Pero šov na dan 31. 5. 
2014, 7. 6. 2014 in 14. 6. 2014 na spletni strani www.zav-tilia.si kliknejo na gumb »Pridobi kupon za 
popust« ter nato v obrazec vpišejo svoje podatke in e-naslov, na katerega jim bo organizator poslal 
kodo, s katero bodo ob spletni sklenitvi zavarovanja MladiVoznik deležni 50 % popusta. Kupon bo 
potrebno unovčiti v roku enega leta od predvajanja oddaje. Vsako deseto zavarovanje MladiVoznik, ki 
bo sklenjeno z uporabo kode, bo samo za 1 €. Koda s popustom se lahko unovči le pri sklepanju 
zavarovanja prek spleta. 

Maksimalno število kod, ki bodo v času trajanja posamezne oddaje Vid in Pero šov na voljo, je 500. 
Vsak e-naslov lahko prejme le eno kodo v posamezni oddaji. V primeru, da prejemnik kode ne 
izkoristi najkasneje v roku enega leta, le-ta ni več veljavna.  

Vsak deseti sklenitelj zavarovanja MladiVoznik, ki bo le-to sklenil z uporabo kode, bo o ugodnem (za 1 
€) zavarovanju obveščen prek e-pošte. Razliko med plačanim zneskom in 1 € bo organizator v roku 30 
delovnih dni na posredovani osebni transakcijski račun nakazal v obliki povračila zavarovalne premije. 

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne spletne prijave 
in načine sodelovanja v nagradni igri. 

5. Nagrade 

 50 % popusta ob sklenitvi zavarovanja MladiVoznik. 

 Zavarovanje MladiVoznik le za 1 € - vsako deseto zavarovanje MladiVoznik, ki bo sklenjeno z 
uporabo kode. 

http://www.zav-tilia.si/
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6. Nagrajenec 

Nagrajenec bo o prejemu kode oz. kupona in brezplačnega zavarovanja obveščen prek e-naslova, ki 
ga bo vpisal v obrazec na spletni strani. Dobitniki zavarovanja za 1 € bodo navedeni na spletni strani 
www.zav-tilia.si/nagradne-igre/.  

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka ter kraja bivanja na spletni strani.  

Akontacijo dohodnine za nagrado bo plačal organizator nagradne igre, kot to določa Zakon o 
dohodnini, ob prejemu nagrad. 

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan 
predložiti svojo davčno številko, v nasprotnem primeru se bo štelo, da nagrajenec nagrado zavrača. 

7. Varstvo osebnih podatkov  

Z vpisom svojega e-naslova na spletno stran sodelujoči potrjuje, da se strinja s pravili sodelovanja v 
nagradni igri in da se njegovi osebni podatki shranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene te 
nagradne igre in za namen neposrednega trženja (ponujanje storitev ipd.). V času upravljanja osebnih 
podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in 
izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

Podatki o sodelujočih v nagradni igri so na vpogled v Zavarovalnici Tilia, d. d., Seidlova cesta 5, 8000 
Novo mesto. 

V kolikor sodelujoči ne želi, da organizator nagradne igre njegove podatke uporablja za namen 
neposrednega trženja, svojo zahtevo sporoči pisno na naslov družbe (Služba za marketing in odnose z 
javnostmi) ali po elektronski pošti na e-naslov marketing@zav-tilia.si.   

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli 
drugače zlorabljal.  

8. Končne določbe  

Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju pravila) določajo postopke in pogoje, po katerih 
udeleženec sodeluje v nagradni igri. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled 
na spletni strani organizatorja www.zav-tilia.si/nagradne-igre/. 

Sodelujočim je zagotovljena podpora in pomoč na elektronskem naslovu   ali na 

brezplačni telefonski številki 080 22 45. 

http://www.zav-tilia.si/nagradne-igre/
mailto:marketing@zav-tilia.si
http://www.zav-tilia.si/nagradne-igre/
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Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno 
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator 
ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro, kar mora objaviti na svoji spletni 
strani.  

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na 
strani javnosti, vendar ne v času trajanja posamezne nagradne igre. Spremembe pravil ne morejo 
veljati za nazaj. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal 
udeležence z objavami na spletni strani. 

V skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, je s Pravilnikom o internem pritožbenem postopku pri 
Zavarovalnici Tilia vzpostavljena shema izvensodnega reševanja sporov med ponudniki 
zavarovalniških storitev in strankami (potrošniki). Izvensodno reševanje sporov je organizirano tudi 
pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, kjer delujeta Varuh dobrih 
poslovnih običajev v zavarovalništvu in Mediacijski center. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova 
nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novem mestu.  

 

 

Zavarovalnica Tilia, d. d.  

http://www.zav-tilia.si/si/podjetje/novice/?id=71

