
Pravidlá súťaže
„Koleso šťastia“

(ďalej aj „akcia“)
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Termín konania akcie
Termín konania akcie: 29.01 .2018 – 28.02.2018

Organizátor akcie
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.: 1 325/B

IČO: 35 709 332

DIČ: 2021 000487

www.genertel.sk

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je vedená v talianskom zozname skupín poisťov-
ní vedenom IVASS.

(ďalej len „organizátor akcie“)

Podmienky akcie
1 . Akcia „Koleso šťastia“ je jednorazová reklamná a propagačná akcia vyhlásená organizáto-

rom akcie pre fyzické osoby staršie ako 1 8 rokov, fyzické osoby - podnikateľov a právnic-
ké osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v týchto pravidlách akcie (ďalej len „účastník
akcie“).

2. Každý účastník akcie, ktorý si v termíne konania akcie uzatvorí Povinné zmluvné poiste-
nie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej aj „povin-
né zmluvné poistenie“) Genertel prostredníctvom poistnej kalkulačky na adrese –
https://kalkulacka.genertel.sk/pzp (ďalej len „poistná kalkulačka“) alebo prostredníctvom
klientskeho centra Genertel na tel. čísle 0850 555 555, získa jednu z odmien uvedených
v časti „Odmeny“. Podmienkou pre získanie odmeny je riadne uzatvorenie Povinného
zmluvného poistenia Genertel podľa platných Všeobecných poistných podmienok Po-
vinného zmluvného poistenia Genertel (ďalej len „VPP PZP Genertel“). Z akcie sú vylúčení
všetci zamestnanci organizátora akcie.

Odmeny
Odmeny budú účastníkom akcie automaticky náhodne generované systémom. Pravdepo-
dobnosť nie je rovnaká pre všetky odmeny.

1 . Povinné zmluvné poistenie zadarmo – 1 00% zľava na ročnom poistnom na Povinné
zmluvné poistenie Genertel za prvý rok poistenia, uzatvorenom podľa platných VPP PZP
Genertel v maximálnej sadzbe vypočítanej prostredníctvom poistnej kalkulačky do výšky
200,- EUR (slovom: dvesto eur).

a. Hodnota ceny predstavuje maximálnu hodnotu, o ktorú sa jednorazovo zníži účastní-
kovi akcie poistné za prvé poistné obdobie (1 rok). V prípade, ak poistné podľa para-
metrov poistenia určených na základe parametrov vozidla a osobných údajov poistní-
ka poistnou kalkulačkou presiahne stanovenú maximálnu hodnotu 200 Eur, rozdiel je
účastník povinný doplatiť.

b. V prípade poistnou kalkulačkou určeného nižšieho poistného sa rozdiel medzi poist-
ným v prvom poistnom období a maximálnou hodnotou výhry do ďalších poistných
období neprenáša.
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c. Odmenu Povinné zmluvné poistenie zadarmo si môže účastník uplatniť len prostred-
níctvom Klientskeho centra Genertel na tel. čísle 0850 555 555. Pokiaľ si účastník želá
uplatniť zľavu na Povinné zmluvné poistenie pre vozidlo, ktoré si poistil v čase trvania
akcie, je potrebné pre uplatnenie odmeny kontaktovať Klientske centrum Genertel na
tel. čísle 0850 555 555, za účelom uhradenia Povinného zmluvného poistenia organi-
zátorom akcie.

d. Odmenu Povinné zmluvné poistenie zadarmo si môže účastník uplatniť do 1 5.3.201 8,
pokiaľ tak neurobí, stráca nárok na odmenu.

2. Ročné cestovné poistenie zadarmo – 1 00% zľava na Ročné cestovné poistenie Genertel
pre jednu osobu. Zľava platí na jedno poistné obdobie a len pre novú zmluvu Ročné-
ho cestovného poistenia Genertel. Zľavu môže účastník využiť do 1 5.3.201 8, pokiaľ tak
neurobí, stráca nárok na odmenu. Ročné cestovné poistenie zadarmo si môže účastník
uzatvoriť len prostredníctvom Klientskeho centra Genertel na tel. čísle 0850 555 555.

3. 1 0% zľava na Ročné cestovné poistenie - po kliknutí na špeciálny odkaz bude účast-
níkovi automaticky uplatnená zľava na Ročné cestovné poistenie Genertel. Zľavu môže
účastník využiť do 1 5.3.201 8.

4. 1 0% zľava na Poistenie majetku - po kliknutí na špeciálny odkaz bude účastníkovi auto-
maticky vypočítané poistné znížené o 1 0% . Zľava platí len na novú zmluvu. Zľavu môže
účastník využiť do 1 5.3.201 8, pokiaľ tak neurobí, stráca nárok na odmenu. Špeciálny
odkaz bude účastníkovi odoslaný aj na jeho e-mailovú adresu.

5. 1 0% zľava na Havarijné poistenie - po kliknutí na špeciálny odkaz bude účastníkovi auto-
maticky vypočítané poistné znížené o 1 0% . Zľava platí len na novú zmluvu. Zľavu môže
účastník využiť do 1 5.3.201 8, pokiaľ tak neurobí, stráca nárok na odmenu. Špeciálny
odkaz bude účastníkovi odoslaný aj na jeho e-mailovú adresu.

6. 1 00,- EUR (slovom: jednosto eur) kupón na cestu – Cestovný poukaz Connex v hodnote
1 00€ bude účastníkovi odoslaný na ním zadaný e-mail v poistnej kalkulačke vo formáte
PDF. Cestovný poukaz je využiteľný na vybrané hotelové ponuky v Connex partnerských
hoteloch podľa nasledovných podmienok:

krátke hotelové balíčky (väčšinou 3-dňové),

katalógové paušálne zájazdy partnerskej cestovnej kancelárie.

a. Hotely a ponuky pobytov sú prezentované na webovej stránke: www.connexcestovny-
poukaz.com

b. Rezerváciu pobytov si účastník vybavuje samostatne - online na uvedenej webovej
stránke alebo cez Connex zákaznícku rezervačnú centrálu prihlásením sa jedineč-
ným rezervačným kódom uvedeným na cestovnom poukaze. Platnosť poukazu je
do 31.12.201 8 vrátane. Cestovný poukaz nepodlieha zrážkovej dani. Organizátor akcie
nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom akcie
v súvislosti s uplatnením, resp. neuplatnením cestovného poukazu.

c. Účastník akcie berie na vedomie, že cestovný poukaz nie je možné podľa platnej
právnej úpravy vymáhať. Účastník akcie nemá voči organizátorovi právny nárok na
zámenu cestovného poukazu alebo výplatu jeho hodnoty v inej forme.

Záverečné ustanovenia
1 . Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto akcie počas jej

priebehu, ako aj právo akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.
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2. V prípade, ak sa zistí, že účastník akcie konal v rozpore s podmienkami akcie, stráca ná-
rok na odmenu. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel akcie má orga-
nizátor akcie právo na základe vlastného uváženia účastníka akcie z akcie vylúčiť a v prí-
pade predošlého poskytnutia cestovného poukazu, tento poukaz stornovať a znemožniť
tým jeho uplatnenie.

3. Účasťou na akcii prejavuje každý účastník akcie svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa
ich plne dodržiavať.

4. Zo strany organizátora akcie je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov akcie
v zmysle zákona č. 1 22/201 3 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.

5. Pravidlá akcie nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania organizátorom akcie a účin-
nosť dňom vyhlásenia akcie.

6. Pravidlá akcie budú uverejnené počas konania akcie na internetovej stránke www.gener-
tel.sk. V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa akcie sa použijú
príslušné ustanovenia pravidiel akcie.

V Bratislave, dňa 1 9.01 .201 8

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel

BSBA Lukáš Bertók

riaditeľ odštepného závodu


