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Termín konania súťaže
Termín konania súťaže: 15.08.2019 – 30.09.2019

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  
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je vedená v talianskom zozname skupín poisťov-
ní vedenom IVASS. (ďalej len „organizátor súťaže“)

Podmienky súťaže
1. Súťaž „Ostrý zrak“ je jednorazová reklamná a propagačná súťaž (ďalej len „súťaž“) vyhlá-

sená organizátorom súťaže pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, fyzické osoby - podni-
kateľov a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len 
„účastník súťaže“ alebo „účastníci súťaže“).

2. Všetci účastníci súťaže, ktorí si v termíne konania súťaže, t.j. od 15.08.2019 do 30.09.2019 
(vrátane) (ďalej len „termín súťaže“), po riadnom zadaní všetkých potrebných údajov pre 
výpočet poistného, vypočítajú výšku poistného pre Povinné zmluvné poistenie Genertel 
– krok 2 (ďalej len výška poistného) prostredníctvom portálu na uzatvorenie zmluvy 
na adrese – https://kalkulacka.genertel.sk/pzp, budú automaticky zaradení do súťaže. 
Uzatvorenie poistenia nie je podmienkou pre zahrnutie do žrebovania.

3. Každý účastník súťaže, ktorý si vypočíta výšku poistného počas termínu súťaže, bude 
zaradený do súťaže jedenkrát. Účastník súťaže môže svoju šancu na výhru zdvojnásobiť 
(bude do žrebovania zaradený dvakrát), pokiaľ na špeciálnej kampaňovej stránke https://
genertel.sk/ostry-zrak v postrehovej súťaži do 30 sekúnd správne označí, kde sa nachádza 
jeleň a následne si cez špeciálne výherné tlačidlo vypočíta výšku poistného prostredníc-
tvom portálu na uzatvorenie zmluvy na adrese – https://kalkulacka.genertel.sk/pzp.

4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, viazaní finanční agenti 
a iné osoby v obdobnom vzťahu s organizátorom súťaže. V prípade, ak sa preukáže, že 
účastník súťaže je vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a výhra mu nebude 
odovzdaná. Ak vylúčenej osobe už výhra bola odovzdaná, je povinná ju vrátiť v plnej 
výške organizátorovi súťaže a zároveň nahradiť organizátorovi súťaže všetky náklady, iné 
výdavky a nahradiť škodu, ktorá mu bola spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej 
osoby v súťaži.

5. Z účastníkov súťaže budú za podmienok súťaže povereným zamestnancom organizáto-
ra súťaže vyžrebovaní traja výhercovia. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr do 
14 dní od uplynutia termínu konania súťaže. Pokiaľ sa nepodarí organizátorovi súťaže te-
lefonicky alebo e-mailom skontaktovať s výhercom do 7 dní odo dňa žrebovania, pričom 
organizátor súťaže uskutoční minimálne dva pokusy o skontaktovanie, bude rovnakým 
spôsobom vyžrebovaný a kontaktovaný náhradník.
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Výhra
1. Výhrou v súťaži je 100% zľava na ročnom poistnom na PZP Genertel za prvý rok poiste-

nia uzatvorenom podľa platných VPP Genertel v maximálnej sadzbe poistného vypočíta-
nej prostredníctvom poistnej kalkulačky do výšky 250 €.

2. Hodnota výhry predstavuje maximálnu hodnotu, o ktorú sa jednorazovo zníži výhercovi 
poistné za prvé poistné obdobie (1 rok). V prípade, ak poistné podľa parametrov pois-
tenia určených na základe parametrov vozidla a osobných údajov poistníka poistnou 
kalkulačkou presiahne stanovenú maximálnu sadzbu poistného do výšky 250 €, rozdiel 
je výherca povinný doplatiť.

3. V prípade, ak výherca súťaže v priebehu trvania súťaže uzatvorí a uhradí Povinné zmluv-
né poistenie Genertel, bude mu vrátená suma, ktorú uhradil za prvé poistné obdobie 
(1 rok), maximálne však do výšky 250 €.

4. V prípade poistnou kalkulačkou určeného nižšieho poistného sa rozdiel medzi poistným 
v prvom poistnom období a maximálnou hodnotou výhry do ďalších poistných období 
neprenáša.

5. Výhra bude poskytnutá výhercovi najneskôr do dvoch mesiacov od vyžrebovania výher-
cu. Po uplynutí dvoch mesiacov od vyžrebovania výhercu, nemá vyžrebovaný výherca 
nárok na uplatnenie výhry. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné 
podľa platnej právnej úpravy vymáhať. Výherca nemá voči organizátorovi súťaže právny 
nárok na zámenu výhry alebo výplatu, či započítanie jej hodnoty.

6. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, výhercovia sú povin-
ní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry zo súťaže v hodnote neprevyšujúcej 
350 EUR sú oslobodené od dane z príjmu.

7. V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok 
byť zahrnutý do žrebovania, resp. byť určený za výhercu. V prípade dôvodného podo-
zrenia z porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo na základe vlastného 
uváženia účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť.

Ochrana osobných údajov
1. Každý účastník súťaže udeľuje zakliknutím samostatného políčka organizátorovi súťaže 

súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme 
organizátora súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a elektronická adresa 
(e-mail), a to až do vykonania všetkých úkonov potrebných pre ukončenie súťaže a odo-
vzdania výhier.

2. Každý účastník súťaže má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo po-
žadovať od prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu 
osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúva-
nia osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na pre-
nosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom 
spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky. 

3. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznáme-
ním doručeným prevádzkovateľovi súťaže. Podrobné informácie o spracúvaní osobných 
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údajov sú zverejnené na webovej stránke www.generali.sk. Zo strany prevádzkovateľa 
súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle platných právnych 
predpisov. 

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

priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. 

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich 
plne dodržiavať. 

3. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania organizátorom súťaže 
a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži berú na 
vedomie, že v súlade s ust. § 845 Občianskeho zákonníka výhru nemožno vymáhať.

4. Súťažný poriadok bude zverejnený po celú dobu trvania súťaže na webovej stránke pre-
vádzkovateľa súťaže www.genertel.sk.

V Bratislave, dňa 13.8.2019
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel

BSBA Lukáš Bertók
riaditeľ odštepného závodu 


