
 

 

 
 

Štatút súťaže „Len s tými, ktorí vám rozumejú, si bývanie 
užijete  naplno” 

 
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže realizovanej spoločnosťou Union poisťovňa, 
a. s., ako vyhlasovateľom súťaže, pod názvom Len s tými, ktorí vám rozumejú, si bývanie 
užijete  naplno. Tento štatút je k dispozícií u vyhlasovateľa súťaže.  

 
1. Vyhlasovateľ súťaže 
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Union poisťovňa, a. s., so sídlom Bajkalská 
29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 383/B, zastúpená Ing. Elenou Májekovou, 
členkou predstavenstva a Ing. Petrom Polakovičom, členom predstavenstva (ďalej aj 
ako “Vyhlasovateľ” alebo „Union poisťovňa, a. s.“). 
 
2. Trvanie súťaže 
Súťaž prebieha v termíne od 1.6.2016 00:00 hod. do 30.6.2016 23:59 hod. 
 
3. Podmienky účasti v súťaži 

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, má 
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len “súťažiaci”) a  ktorá je 
existujúcim alebo novým klientom Union poisťovne, a. s.  
Do súťaže budú zaradení len tí klienti Union poisťovne, a. s., ktorí spĺňajú 
nasledovné podmienky: 

 v období trvania súťaže uzatvorili poistnú zmluvu špecifikovanú v bode 3.2 
tohto článku (ďalej aj ako „táto PZ“),  

 uhradili na túto PZ prvé poistné* najneskôr do 30.6.2016, 

 v čase žrebovania výhercov súťaže podľa čl. 6 tohto štatútu je táto PZ stále 
platná 

 v čase žrebovania výhercov súťaže podľa čl. 6 tohto štatútu nie sú na tejto PZ 
v omeškaní s platením poistného viac ako 30 dní,  

 neodstúpili od tejto PZ, nepodali výpoveď  tejto PZ a ani nepožiadali 
o ukončenie platnosti tejto PZ dohodou. 

 
3.2 Do súťaže sa počítajú nasledovné poistné zmluvy, ktoré uzatvorili klienti Union 
poisťovne, a. s. so začiatkom poistenia v období od 1.6.2016 do 30.06.2016 
vrátane: 

 poisťuje sa produkt UNIDOM, 
 začiatok poistenia je v období od 1.6.2016 do 30.06.2016 

vrátane, 
 prvé poistné (alebo prvá splátka, ak je poistné platené 

v splátkach) bolo uhradené, 
 

Do súťaže sa nezapočítajú zmeny, vykonané v uvedenom období, na iných 
existujúcich poistných zmluvách, ktoré sa týkajú úhrady mimoriadneho poistného 
alebo navýšenia poistného na poistnej zmluve.  
Do súťaže sa nezapočítajú novo uzavreté poistné zmluvy, na ktorých je poistený 
rovnaký predmet poistenia ako na inej poistnej zmluve platnej k 1.6.2016.  
 
*Poistné sa považuje za uhradené, keď dôjde k pripísaniu platby poistného na správny 
účet Vyhlasovateľa v celej predpísanej výške a so správnym variabilným symbolom.  

 



 

 

 
 
 
 
 

3.3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť: 

 právnické osoby, 

 fyzické osoby – podnikatelia, 

 zamestnanci Union poisťovne, a. s. a ich blízke osoby, 

 zamestnanci Union zdravotnej poisťovne, a.s. a ich blízke osoby, 

 osoby, ktoré vykonávajú činnosť viazaných finančných agentov pre Union 
poisťovňu, a. s. a ich blízke osoby, 

 klienti Union poisťovne, a. s. ktorí majú v čase trvania súťaže podlžnosť voči 
Union poisťovni, a. s. (neuhradené dlžné poistné aj z iných poistných zmlúv 
uzavretých s Union poisťovňou, a. s., alebo inú pohľadávku z poistnej zmluvy 
alebo z iného právneho dôvodu) 

 
 
4. Výhra 
Zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa čl. 3 tohto štatútu budú 
vyžrebovaní 3 výhercovia, z ktorých každý získa výhru – darčekovú poukážku na 

nákup tovaru v spoločnosti Internet Mall Slovakia s.r.o. prostredníctvom 
internetovej stránky mall.sk . Pre výhercu:  
na 1. mieste je určená výhra – darčeková poukážka v hodnote 300,00 EUR,  
na 2. mieste je určená výhra – darčeková poukážka v hodnote 200 EUR  
a na 3. mieste je určená výhra – darčeková poukážka v hodnote 100 EUR.  
Poradie výhier závisí od výšky ročného poistného na uzatvorenej novej poistnej 
zmluve. V prípade, že budú vyžrebovaní výhercovia s rovnakou výškou ročného 
poistného, vyššie poradie získa ten, kto túto PZ uzavrel skôr v závislosti od dátumu a 
času uzavretia poistnej zmluvy.  
 
5. Pravidlá súťaže 
Všetci noví klienti Union poisťovne, a. s., ktorí spĺňajú podmienky účasti v súťaži 
podľa čl. 3 tohto štatútu, budú zaradení do žrebovania o výhru uvedenú v čl. 4 tohto 
štatútu.  
 
6. Žrebovanie a odovzdanie výhry 
Do žrebovania bude automaticky zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil podmienky 
účasti v súťaži uvedené v čl. 3 tohto štatútu, toľkokrát, koľko poistných zmlúv 
v zmysle čl. 3 bod 3.2 tohto štatútu platne uzatvoril s Vyhlasovateľom počas trvania 
súťaže a. 
  
Vyhlasovateľ sa zaväzuje vyžrebovať výhercov výhier uvedených v čl. 4 tohto štatútu 
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia súťaže, t.j. do 30.7.2016 
v sídle vyhlasovateľa. 
 
Vyhlasovateľ sa zaväzuje zverejniť zoznam výhercov výhier, uvedených v čl. 4 tohto 
štatútu, na svojom webovom sídle http://www.union.sk najneskôr do 5 pracovných 
dní odo dňa žrebovania. 
 
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska a 
názvu obce jeho trvalého pobytu (bez uvedenia presnej adresy) na uvedenom 
webovom sídle Vyhlasovateľa. 
 



 

 

Každý z výhercov súťaže bude o svojej výhre upovedomený Vyhlasovateľom 
telefonicky, pokiaľ Vyhlasovateľ disponuje jeho telefonickým kontaktom, resp. 
prostredníctvom písomného oznámenia o výhre na adresu, oznámenú 
Vyhlasovateľovi pri uzavieraní novej poistnej zmluvy.  
 
 
Výhra vo forme darčekovej poukážky  bude Vyhlasovateľom  odovzdaná výhercom 
poštou alebo osobne v sídle Vyhlasovateľa najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
žrebovania. V prípade, že sa vyhlasovateľovi súťaže nepodarí skontaktovať s 
výhercom do 60 dní odo dňa žrebovania, alebo ak si výherca bez uvedenia vážnych 
dôvodov v deň dohodnutý ako deň odovzdania výhry výhru neprevezme, stráca 
výherca právo na výhru. 
. 
Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry za inú výhru. Výhru nie je možné 
vymeniť za peňažnú hotovosť. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. 
 
 
7. Ochrana osobných údajov 
Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákonač. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len „zákon o OOÚ“) je Vyhlasovateľ – spoločnosť Union 
poisťovňa, a. s. 
 
Súťažiaci môže dať Vyhlasovateľovi súhlas na spracovanie poskytnutých osobných 
údajov na marketingové účely v zmysle § 11 zákona o OOÚ a na zaslanie 
marketingových informácií, obchodných oznámení, ponúk obchodu alebo služieb do 
e-mailovej adresy v zmysle § 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Poskytnutie súhlasu na marketingové účely je dobrovoľné a časovo obmedzené na 
obdobie uvedené v texte súhlasu. Súťažiaci je počas tohto obdobia oprávnený 
písomne požiadať Vyhlasovateľa o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré 
sú o ňom spracovávané. Pred uplynutím uvedeného obdobia je súťažiaci oprávnený 
svoj súhlas písomne odvolať na adrese Vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné 
okamihom jeho doručenia Vyhlasovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.  
 
Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá 
súťažiaci. Vyhlasovateľ je zároveň povinný vykonať opravu alebo doplnenie 
osobných údajov súťažiaceho tak, aby boli pravdivé a presné. 
 
8. Daň 
Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov sú výhry v hodnote neprevyšujúcej  350,00 EUR za cenu alebo 
výhru oslobodené od dane, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 
350,00 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce  ustanovenú sumu. 
 
9. Záverečné ustanovenia 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky alebo súťaž 
predčasne ukončiť. 
 
Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí porušia podmienky 
súťaže, alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.  
 
 
 



 

 

 
 
 
V prípade, ak Vyhlasovateľ zistí porušenie podmienok súťaže výhercom po 
odovzdaní výhry, je Vyhlasovateľ oprávnený písomne vyzvať výhercu na vrátanie 
výhry, pričom výherca je povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní od doručenia 
písomnej výzvy Vyhlasovateľa, túto výhru vrátiť. 
 
 
 
Pre doručovanie všetkých písomností platí, že povinnosť doručiť písomnosť je 
splnená dňom, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju 
pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. 
 
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto 
štatúte a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 
 
 
V Bratislave  25.5.2016 
 
 
                             
                                                   
Ing. Peter Polakovič   Ing. Elena Májeková 
člen predstavenstva    členka predstavenstva 
Union poisťovňa a. s.    Union poisťovňa a. s. 
 
      
      
    
  


