
PODMIENKY SÚŤAŽE Hudobný kolotoč 
 

1. Názov súťaže: „Hudobný kolotoč“ 

2. Doba trvania súťaže: Súťaž prebieha od 4.6. 2018 do 27.7.2018  

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: Súťaž „Hudobný kolotoč“ je jednorazová propagačná súťaž vyhlásená organizátorom 

súťaže pre všetky fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže a súhlasia s podmienkami 

súťaže. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a spoluorganizátora.  

5. Pravidlá súťaže: do losovania o ceny sa dostávajú všetci klienti, ktorí si uzatvoria krátkodobé alebo 

celoročné Cestovné poistenie - komplexné poistenie na cestovanie a na dovolenku.  

V prípade krátkodobého poistenia musí byť poistenie uzatvorené minimálne na 8 dní a viac.  

Platí pre zmluvy, ktorých začiatok platnosti poistenia spadá do obdobia od 4.6. 2018 do 27.7.2018, t.j. zmluvy 

so začiatkom poistenia od 28.7.2018 nebudú zaradené do losovania.  

Súťaž sa nevzťahuje na skupinové cestovné poistenie. Na jednu poistnú zmluvu je možné získať jednu výhru.  

Do losovania budú zaradené iba zmluvy uzatvorené prostredníctvom online portálu poisťovne 

online.groupama.sk, a platné poistné zmluvy, t.j. v deň losovania je poistné  riadne zaplatené 

a pripísané na účet poisťovateľa.  

 
6. Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov: Výhrou v súťaži sú 2 lístky na festival POHODA, 2 

jednodňové lístky na Sziget a 2 lístky na koncert Justina Timberlaka vo Viedni. V prípade celoročného 

cestovného poistenia bude súťažiaci zaradený do losovania celkom až 5-krát v týždni, kedy uzatvoril poistnú 

zmluvu.  

7. Losovanie: do losovania budú zaradené všetky platné poistné zmluvy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené 

v bode 5. Losovanie sa uskutoční 3-krát: 

1. pre zmluvy uzatvorené v týždni od 4.6. do 21.6. vrátane sa losovanie uskutoční v piatok 22.6. 

2. pre zmluvy uzatvorené v týždni od 22.6. do 12.7. vrátane sa losovanie uskutoční v piatok 13.7. 

3. pre zmluvy uzatvorené v týždni od 13.7. do 26.7. vrátane sa losovanie uskutoční v piatok 27.7. 

 

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený na 

www.groupama.sk a facebookovom profile poisťovne vyhlasovateľa súťaže. 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční žrebovaním v prítomnosti zástupcov vyhlasovateľa súťaže. Výherca je 

povinný zaslať organizátorovi podpísaný preberací protokol o prevzatí výhry.  

8. Odovzdanie výhier: Výhry budú výhercovi zaslané poštou 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 majú organizátori právo na základe vlastného uváženia 

vylúčiť účastníka zo súťaže. Úspešný účastník súťaže udelí vyhlasovateľovi súťaže 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 

http://www.groupama.sk/


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 € vrátene 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: Organizátor 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.  

 

Bratislava 31.5.2018  

 

Mgr. Ladislav Gajdoschík 

riaditeľ poisťovne 

 

 


