
PODMIENKY SÚŤAŽE  
1. Názov súťaže: Prasa v žite 
2. Doba trvania súťaže: Súťaž prebieha od 23.10. 2020 do 19.11.2020 vrátane. 
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: „Prasa v žite“ je jednorazová propagačná súťaž vyhlásená vyhlasovateľom 
súťaže pre všetky fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže a súhlasia s 
podmienkami súťaže. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci ako aj rodinní príslušníci 
vyhlasovateľa.  
5. Pravidlá súťaže: Do súťaže je zapojený každý klient, ktorý si v čase súťaže zakúpi poistenie 
nehnuteľností a domácností Bezpečný domov. Žrebovanie výhercov bude prebiehať 1x do týždňa, 
vždy vo štvrtok. Každý štvrtok vyžrebujeme troch výhercov nákupných poukážok na nákup 
chovateľských potrieb v hodnote 30€. V posledný súťažný deň – vo štvrtok 19.11.2020 vyžrebujeme 
okrem troch výhercov 30€ poukážky na nákup chovateľských potrieb aj výhercu hlavnej výhry - 
prepravný box pre zvieratá  v hodnote 110€. Celkovo, počas celej súťaže vyžrebujeme 13 výhercov 
počas 4 týždňov. 
6. Výhry, žrebovania a oznámenia výhercov: Hlavnou výhrou v súťaži je prepravný box pre zvieratá 
v hodnote 110€. Ďalšie ceny v súťaži sú nákupné poukážky v počte 12 ks na nákup chovateľských 
potrieb v MALL.sk v hodnote 30€. Mená výhercov zverejníme vždy vo štvrtok na našej webovej 
stránke www.groupama.sk v časti Prasa v žite a o žrebovaní budeme informovať aj na našom FB 
profile Groupama poisťovňa.  
7. Odovzdanie výhier: Hlavná výhra (prepravný box pre zvieratá v hodnote 110€) aj ďalšie výhry 
(poukážky v hodnote 30€ na nákup chovateľských potrieb v MALL.sk) budú výhercom doručované 
poštou na zadané meno a adresu výhercu. Účastník berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je 
možné podľa právnej úpravy platnej na území Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou. V 
prípade, ak účastník súťaže konal v rozpore so stanovenými pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. 
V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na 
základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Úspešný účastník súťaže jednoznačne prejaví 
súhlas s tým, aby vyhlasovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil na internetovej 
stránke www.groupama.sk a facebookovom profile vyhlasovateľa súťaže meno a priezvisko 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 v 
súlade s legislatívou platnou na území 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 znením 
zákona o dani z príjmu. Výhra, ktorú dostane výherca, predstavuje hodnotu výhry pred zdanením.  
8. Záverečné ustanovenia: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže 
počas doby trvania súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Pravidlá súťaže 
nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu 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.  
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