
Pravidlá reklamnej 
a propagačnej akcie „100 € na 

dovolenku“
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Termín konania akcie
07.06.2017 – 31.08.2017

Organizátor súťaže
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 
35 709 332, DIČ: 2021000487, www.genertel.sk (ďalej len „organizátor“ alebo „Genertel“). Spo-
ločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je vedená v talianskom zozname skupín poisťovní 
vedenom IVASS.

Podmienky akcie
Akcia „100 € na dovolenku“ je jednorazová reklamná a propagačná akcia (ďalej len „akcia”) 
vyhlásená organizátorom pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, fyzické osoby – podnikate-
lia a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v týchto pravidlách akcie (ďalej ako 
„účastník“). Z akcie sú vylúčení všetci zamestnanci Generali Poisťovňa, a. s. a jej odštepných 
závodov.

Pravidlá akcie
Účastník získa  cestovný poukaz v hodnote 100 €, pokiaľ splní všetky tri nasledujúce pod-
mienky:
1. Účastník v termíne konania akcie, t.j. od 07.06.2017 – 31.08.2017 vrátane, uzatvorí s Gener-

tel poistnú zmluvu ročného cestovného poistenia (podľa platných Všeobecných poist-
ných podmienok CP Gtel) . 

2. Účastník si poistnú zmluvu uzatvorí prostredníctvom webovej stránky www.genertel.sk 
alebo telefonicky prostredníctvom klientskeho centra na tel. čísle 0850 555 555.

3. Účastník je povinný zaplatiť poistné ku dňu splatnosti poistného dojednaného v poistnej 
zmluve. Ak účastník uhradí poistné do 10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia poistnej 
zmluvy,  získa cestovný poukaz v zmysle tejto akcie.

Cestovný poukaz
Každý účastník, ktorý splní všetky podmienky akcie, získa cestovný poukaz v hodnote 100 €. 
Cestovný poukaz je využiteľný na vybrané  hotelové ponuky v Connex partnerských hoteloch 
podľa nasledovných podmienok: 
1. krátke hotelové balíčky (väčšinou 3-dňové),

2. katalógové paušálne zájazdy partnerskej cestovnej kancelárie.

Hotely a ponuky pobytov sú prezentované na webovej stránke: www.connexcestovnypoukaz.
com.
Rezerváciu pobytov si účastník vybavuje samostatne online na uvedenej webovej stránke 
alebo cez Connex zákaznícku rezervačnú centrálu prihlásením sa jedinečným rezervačným 
kódom uvedeným na cestovnom poukaze. Platnosť poukazu je do 31.12.2018 vrátane. Ces-
tovný poukaz nepodlieha zrážkovej dani. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za 
prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s uplatnením cestovného poukazu.
V prípade väčšieho počtu poistených osôb na jednej poistnej zmluve bude účastníkovi po-
skytnutý vždy len jeden cestovný poukaz.
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Odovzdanie cestovného poukazu
Cestovný poukaz vo formáte PDF bude účastníkovi doručený e-mailom na registrovanú 
e-mailovú adresu do 10 pracovných dní od uhradenia poistného, t.j. pripísania platby na 
bankový účet Genertel.
Účastník berie na vedomie, že cestovný poukaz nie je možné podľa platnej právnej úpravy 
vymáhať. Účastník nemá voči organizátorovi právny nárok na zámenu cestovného poukazu 
alebo výplatu jeho hodnoty v inej forme.
V prípade, ak sa zistí, že účastník konal v rozpore s podmienkami akcie, stráca nárok na ces-
tovný poukaz. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel akcie alebo v prípade, 
ak dôjde zo strany účastníka k odstúpeniu od poistnej zmluvy v zmysle zákona č. 266/2005 
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov alebo bude účastníkom poistná zmluva vypovedaná v lehote do 2 mesiacov 
odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, má orga-
nizátor právo na základe vlastného uváženia účastníka z akcie vylúčiť a v prípade predošlého 
poskytnutia cestovného poukazu, tento poukaz stornovať a znemožniť tým jeho uplatnenie.

Záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto akcie počas jej 
priebehu, ako aj právo akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Účasťou na akcii prejavuje 
každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Tieto pravidlá 
akcie nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania organizátorom a účinnosť dňom vyhláse-
nia akcie. Tieto pravidlá akcie budú uverejnené počas konania akcie na internetovej stránke 
www.genertel.sk/cestovne. V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa 
akcie sa použijú príslušné ustanovenia pravidiel akcie.

V Bratislave, dňa 06. 06. 2017

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel

BSBA Lukáš Bertók
riaditeľ odštepného závodu 


