1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Ta pravila in pogoji določajo način izvedbe nagradne igre z naslovom »Zadeni nove letne gume«, ki jo organizira
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator) pod svojo blagovno
znamko »WIZ«. Blagovna znamka »WIZ« se uporablja pri trženju zavarovalnih produktov organizatorja preko
spleta..
2. NAMEN IN TRAJANJE
Namen nagradne igre je podeliti 1 nagrado med sodelujoče v nagradni igri. Organizator bo izžrebal 1
nagrajenca, ki bo v času trajanja nagradne sklenil novo avtomobilsko zavarovanje WIZ Avto ali se v nagradno
igro prijavil s poslanim e-mail sporočilom na naslov info@wiz.si. Nagradna igra bo potekala od 14.3.2019 do
vključno 15.04.2019 (do polnoči).
3. NAGRADNI SKLAD IN VREDNOST NAGRAD
Nagradni sklad obsega::
- 1 x nagrada – 4 nove letne gume v vrednosti 220 EUR.
4. POGOJI SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo:
A. novi zavarovanci zavarovanja WIZ Avto, ki bodo v obdobju iz 2. člena sklenili novo avtomobilsko
zavarovanje WIZ Avto, ki bo veljavno na dan 15.04.2019,
B. posamezniki, ki se bodo v nagradno igro v obdobju iz 2. člena prijavili s poslanim e-mail sporočilom na
naslov info@wiz.si z naslovom: »Želim sodelovati v nagradni igri Zadeni letne gume« in pravilnim
odgovorom na nagradno vprašanje: »Kdaj je predpisani rok za zamenjavo letnih gum?«
Vsak posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena, se uvrsti v žrebanje nagrade. Nakup ni nujno pogoj za
sodelovanje.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba,
s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji
zaposlenega).
Vsak sodelujoči iz točke A., ki v času trajanja nagradne igre odpove zavarovanje WIZ Avto, avtomatično odstopa
od sodelovanja v nagradni igri.
Če posameznik iz točke A ne želi sodelovati v žrebanju, mora zahtevo po umiku iz nagradne igre pisno sporočiti
organizatorju najkasneje do konca nagradne igre 15.4.2019 do 24.00h.
5. ŽREBANJE NAGRAD, OBVEŠČANJE O ZMAGOVALCU IN PREVZEM NAGRAD
Žrebanje nagradne igre se bo opravilo 16.4.2019 ob 13.00 uri v prostorih organizatorja.
Organizator nagradne igre bo nagrajenca s priporočeno pisno pošiljko obvestil o rezultatih žrebanja v roku
sedmih dni po žrebanju. Osebni podatki nagrajenca bodo znani le organizatorju nagradne igre in so zaupni,
razen tisti, za čigar objavo se bo nagrajenec izrecno strinjal.
Žrebanje bo nadzirala 3 članska komisija, v sestavi predsednika in dveh članov. Rezultat se vsakokrat
zapisniško ugotovi. Žrebanje ni javno. Za izročitev nagrade jamči organizator. Organizator bo izžrebancu predal
nagrado po pisnem strinjanju obrazca o prejemu nagrade.
6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja in WIZa. Organizator bo za
nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi za naslednje

nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik
nagrade sam.
Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in
priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Če nagrajenec organizatorju ne posreduje
vseh zahtevanih podatkov potrebnih za plačilo akontacije dohodnine, ni upravičen do nagrade. Pri nagradah
do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno
osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do
vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.
Organizator bo dobitnikom nagrad po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek
plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski
napovedi za leto 2018. Organizator ob koncu dohodninskega leta nagrajenca tudi obvesti o višini prejete
nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo gredo v breme nagrajenca.
Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.
7. OSEBNI PODATKI
Organizator nagradne igre spoštuje posameznikovo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne
podatke skrbno varoval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu
podatkov in jih obdeloval izključno za izvedbo nagradne igre. Več o obdelavi osebnih podatkov pri organizatorju
je objavljeno na www.as.si/vop.
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