PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE GENERALI 2017/2018
1. POŘADATEL: Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869, sídlo Bělehradská 299/132, Praha 2 –
Vinohrady, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 2866.
2. ORGANIZÁTOR: YOUNG & RUBICAM Praha s.r.o., IČO 26133113, sídlo Nádražní 762, Praha 5 –
Smíchov, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
C 73088.
3. DOBA TRVÁNÍ: Spotřebitelská soutěž Generali 2017/2018 (dále jen „Soutěž“) probíhá v České republice
v době od středy 1. listopadu 2017 do středy 31. ledna 2018 včetně, tedy po dobu 13 týdnů. Vstup do
Soutěže probíhá na webových stránkách Soutěže www.vyhrajtesgenerali.cz, které jsou také základním
nástrojem komunikace Pořadatele a Organizátora s účastníky.
4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem Soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem
s doručovací adresou v České republice, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech
Spotřebitelské soutěže Generali 2017/2018 (dále jen „Pravidla“). Soutěž není určena pro právnické osoby
(např. leasingové společnosti apod.) ani pro pojišťovací zprostředkovatele nabízející produkty
Pořadatele.
5. PRŮBĚH SOUTĚŽE: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, jež má v období, za které se
losuje, s Pořadatelem platně uzavřenu pojistnou smlouvu o havarijním pojištění a/nebo pojistnou smlouvu
o tzv. povinném ručení (tj. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a má řádně
zaplaceno pojistné. Pojistná smlouva může být uzavřena na motorové vozidlo do 3,5 t, motocykl, vozík,
nákladní vozidlo a další vozidla označená RZ. Není přitom rozhodné, zda k uzavření pojistné smlouvy
došlo v pobočce, on-line, u pojišťovacího zprostředkovatele či jinak.
6. REGISTRACE: Po uzavření pojistné smlouvy (pojistných smluv) se účastník může zařadit do Soutěže,
a to tím, že na uvedených webových stránkách registruje řádnou registrační či dočasnou značku svého
vozidla (dále též „RZ“), na kterou je uzavřena pojistná smlouva (či smlouvy), a dále uvede své jméno,
příjmení, telefonní číslo, e-mail a počet uzavřených pojistných smluv (jedna nebo dvě). Ke každému
pojištěnému vozidlu lze provést jen jednu registraci. Účastník se dvěma pojistnými smlouvami k jednomu
vozidlu (havarijní pojištění a povinné ručení) je do losování zařazen dvakrát, a má tak vyšší šanci na
výhru.
7. VÝHRY:
a) Deštník získává každý v pořadí stý řádně registrovaný účastník Soutěže. Tato výhra platí do
vyčerpání zásob deštníků v celkovém počtu 500 kusů.
b) Kávovar De’Longhi EC 685.R získají výherci ze všech řádně provedených registrací v těchto
termínech a počtech:
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c) Motocykl Vespa Primavera 125 včetně povinného ručení na jeden rok získají výherci ze všech řádně
provedených registrací vylosovaní Organizátorem za účasti notáře v těchto termínech a počtech:
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d) Hlavní výhru – automobil Fiat 500X včetně povinného ručení na jeden rok – získá jeden vylosovaný
výherce. Losování o automobil proběhne za účasti notáře 05. 02. 2018, a to ze všech řádně
provedených registrací v průběhu celé Soutěže s výjimkou těch, které již získaly kávovar či motocykl.
Jméno vítěze bude zveřejněno nejpozději 14. 02. 2018.
Výherci kávovaru či motocyklu jsou z dalších losování ihned vyřazeni, a to i v případě, že díky dvěma
pojistným smlouvám k jednomu vozidlu byli dosud v losování zařazeni dvakrát. Nevyhrávající účastníci
postupují do dalších losování – časnější registrace tak zvyšuje šanci na výhru.
8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher budou užity kontakty uvedené účastníkem při
registraci. Výhry budou následně předány účastníkům takto: deštníky budou zasílány poštou na adresu
sdělenou výhercem, kávovar bude po dohodě s výhercem předáván v pobočce Pořadatele, případně
zaslán na adresu sdělenou výhercem. Motocykly Vespa budou předávány po dohodě s výhercem na
oblastních ředitelstvích Pořadatele, automobil Fiat bude předán po dohodě s výhercem v centrále
Pořadatele v Praze. Nebude-li výherce reagovat do týdne ani na zprávu o výhře zaslanou třikrát po dvou
dnech, jeho nárok na výhru propadá a výhra připadne náhradníkovi vylosovanému Organizátorem.
9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Registrací do Soutěže vyjadřuje účastník
souhlas s těmito Pravidly. Registrací do Soutěže rovněž vyjadřuje Pořadateli Soutěže souhlas, aby
zpracovával sdělené osobní údaje pro účely realizace Soutěže, vylosování výherců a předání výher.
Registrací do Soutěže dále vyjadřuje účastník souhlas, aby Pořadatel po dobu 5 let od začátku Soutěže
zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a RZ vozidla
registrovaného do Soutěže pro marketingové účely (zejména pro nabízení produktů a služeb) Pořadatele,
jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Účastník zároveň
vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku Soutěže použity
a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených
Pořadatelem, zejména Organizátorem Soutěže. Pro případ, že bude výhercem některé z cen, účastník

registrací do Soutěže uděluje souhlas, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu jméno, první písmeno
příjmení a obec bydliště zveřejněny mezi výherci na webových stránkách Soutěže
www.vyhrajtesgenerali.cz. Pro případ, že se stane výhercem automobilu, motocyklu nebo kávovaru,
účastník registrací do Soutěže uděluje souhlas, aby Pořadatel a/nebo Organizátor Soutěže pořídil jeho
fotografie a/nebo audio/vizuální záznamy jeho osoby a tyto fotografie a záznamy po dobu 5 let využíval
přiměřeným způsobem v souvislosti s informacemi o Soutěži a pro další marketingové účely Pořadatele
a/nebo Organizátora Soutěže, a to i zveřejněním v médiích. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je
však podmínkou pro účast v Soutěži. Účastník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou
formou na adrese sídla Pořadatele, tím však přestává být účastníkem této Soutěže a ztrácí právo na
výhru. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Účastník bere na vědomí, že
má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci
nepřesných údajů, resp. údajů zpracovávaných v rozporu s právní úpravou. V případě, že se účastník
Soutěže domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně a Pořadatel závadný stav
neodstraní, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pořadatel a Organizátor Soutěže
neodpovídají za funkčnost aplikace ani za doručení zpráv či výher.
10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
 K jednomu pojištěnému vozidlu je možné podat jen jednu registraci do Soutěže, ať už s jednou, či
dvěma pojistnými smlouvami. Podmínkou předání výher je úhrada pojistného. K předání výhry
(s výjimkou výher zasílaných poštou) je výherce povinen poskytnout nezbytnou součinnost, zejména
prokázat svoji totožnost platným osobním dokladem totožnosti a rovněž doložit, že je pojistníkem
u pojistné smlouvy (smluv) o pojištění vozidla (vozidel), se kterými se registroval do Soutěže.
 Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní ani jakékoliv jiné plnění. Pořadatel
tímto není vůči účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
Pořadatele, než jsou uvedená v těchto Pravidlech.
 Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli. Za kvalitu výher ručí jejich
dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Konkrétní specifikace výher nad rámec popisu zde
uvedeného náleží výlučně Pořadateli a Organizátorovi Soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních
materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) jsou ilustrační a nemusejí odpovídat skutečné
podobě výher.
 Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby ani zaměstnanci Pořadatele, dalších subjektů
skupiny Generali a Organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
 O jakýchkoliv reklamacích (s výjimkou reklamací kvality výher, které vyřizují dodavatelé výher) či
námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady
Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou
dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách Soutěže, kde jsou k dispozici
platná a úplná Pravidla.
 Srážkovou daň z výher (pokud se aplikuje) uhradí Pořadatel jako součást výhry.

