
  

 

PODMIENKY SÚŤAŽE  

1. Názov súťaže: Zasúťaž si s výhodou nášho poistenia 

2. Doba trvania súťaže:  

Súťaž prebieha v období od 20.09.2022 do 30.9.2022. 

Žrebovanie sa uskutoční v posledný deň súťaže o 14:00. 

3. Prevádzkovateľ súťaže:  

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 47236060, DIČ: 4020340236, IČ DPH: SK4020340236, spoločnosť zapísaná v 

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2019/B Zriaďovateľ: Groupama 

Biztosító, Zrt., so sídlom Erzsébet Királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, číslo registrácie: 01-10-

041071 (ďalej len „vyhlasovateľ“). 

4. Podmienky súťaže:  

„Zasúťaž si s výhodami nášho poistenia“ je jednorazová propagačná súťaž vyhlásená vyhlasovateľom pre 

všetky fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže a zapojením sa do súťaže 

súhlasia s jej podmienkami. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a externí (zmluvní) 

spolupracovníci vyhlasovateľa, ako aj rodinní príslušníci uvedených osôb.   

5. Pravidlá súťaže:  

Účastník sa môže do súťaže zapojiť v období trvania súťaže, ktoré je uvedené v bode 2 týchto podmienok 

súťaže. Úlohou účastníka je dať „follow“ na instagramový účet @groupama_slovensko, dať „like“ na 

súťažný príspevok zverejnený na https://www.instagram.com/groupama_slovensko/, v komentári 

odpovedať na otázku uvedenú pri súťažnom príspevku a označiť osobu, ktorá by sa mala zapojiť tiež. 

Komentovať môže účastník viackrát, avšak zakaždým musí označiť inú osobu. Týmto komentárom je 

účastník zaradený do žrebovania o danú výhru. Súťaž bude trvať počas obdobia uvedenom v bode 2 

týchto podmienok súťaže. V súťaži budú vyžrebovaní 4 výhercovia, kde 3 získajú poukážku na nákup 

v obchode Pet Center (jednu) v hodnote 20 EUR a ďalší výherca získa hlavnú výhru automatický 

dávkovač krmiva pre psa/mačku. 

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s 

ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky. 

6. Výhry: 

Výhrami v súťaži sú: 

- 3x poukážka na nákup do obchodu Pet Center, každá v hodnote 20 EUR 

- 1x automatický dávkovač krmiva pre psa/mačku. 

 

https://www.instagram.com/groupama_slovensko/


  

 

7. Žrebovanie a vyrozumenia výhercov:  

Výhercovia súťaže budú určení žrebovaním spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky 

súťaže, zapojených do súťaže. Výherca bude vyhlásený prostredníctvom instagramového príbehu, na 

ktorom bude označený a taktiež bude o tejto skutočnosti upovedomený prostredníctvom súkromnej 

správy, ak bude možné ho priamo prostredníctvom správy kontaktovať. Ak nie je možné skontaktovať sa s 

výhercom a výherca sa neozve organizátorovi súťaže do 48 hodín od termínu, keď bol prvýkrát 

kontaktovaný prostredníctvom správy jemu zaslanej, stráca nárok na výhru a výhru získava vyžrebovaný 

náhradník. 

8. Odovzdanie výhier:   

Výhra bude výhercovi zaslaná poštou alebo kuriérom na zadané meno a adresu výhercu. Účastník berie 

na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 

V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V 

prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má vyhlasovateľ právo na základe vlastného 

uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Úspešný účastník súťaže sa zaväzuje udeliť vyhlasovateľovi súťaže 

súhlas s tým, aby vyhlasovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil na instagramovom 

profile vyhlasovateľa súťaže instagramový profil výhercu v súťaži. Vyhlasovateľ, ako ani akýkoľvek iný 

subjekt nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhier od momentu ich prevzatia výhercami. 

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných zákonov Slovenskej republiky (nad sumu 

350,00 € vrátane DPH), ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať 

na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške v súlade s 

platným zákonom o dani z príjmu. Výhra, ktorú dostane výherca, predstavuje hodnotu výhry pred 

zdanením.  

9. Záverečné ustanovenia:  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj 

právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich 

podpísania vyhlasovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. Účastník súťaže svojou účasťou 

v tejto súťaži berie na vedomie, že výhra nie je právne nárokovateľná. Výhercovia nemajú právny nárok 

na výmenu výhry za inú výhru. Výhru nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. V prípade nejasností 

propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel 

súťaže.  

Informácie  v súvislosti so spracovaním osobných údajov výhercu: 

Výherca berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže bude spracúvať jeho osobné údaje za účelom: 

a) identifikácie výhercu ako účastníka súťaže; 

b) overenia splnenia podmienok účasti v súťaži stanovených týmto štatútom; 

c) kontaktovania výhercu a doručenia výhry; 

d) informovania výhercu o výhre na Instagramovom profile vyhlasovateľa súťaže; 



  

 

e) overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých výhercom pri preberaní výhry; 

f) na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov vyhlasovateľa súťaže. 

 

Poskytnutie osobných údajov výhercom je podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi (požiadavka 

potrebná na plnenie zmluvy). V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov výhercom nemôže byť 

výhercovi odovzdaná výhra. Výherca berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže spracúva osobné údaje 

výhercu v súlade s platnou legislatívou. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov v súťažiach 

sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa. 

Bratislava 20.09.2022  

 

 

Mgr. Ladislav Gajdoschík 

riaditeľ poisťovne 


