
 

 

 

 

 

 

                               

 

PRAVILA SODELOVANJA V  

NAGRADNEM IGRI »ŠTIPENDIJA ZA OTROKA« 

 

 

1. Splošne določbe 

Ta pravila določajo način sodelovanje v akciji v okviru katere omogočamo mamicam po rojstvu otroka lažje 

delo z otroci. Zato smo pripravili program e-nasvetov in priročnikov, katere bomo prijavljenim  pošiljali 

vsak mesec poslali. Namen vsebin je pomagati razumeti dojenčka in njegov razvoj ter lažje shajati s 

spremembami in starševskimi obveznostmi. Med vsemi prijavljenimi bomo izžrebali mamico ali očka, 

katerega otrok bo ob dopolnjenem 18. letu začel prejemati Štipendijo (100 eur mesečno, 5 let). Akcija bo 

potekala od 1. februarja 2021 do 31. januarja 2022 prek spletne strani www.generali.si/dojencki in 

www.generali.si/nosecnice. V nagradnem žrebanju sodelujejo tudi mamice, ki izpolnijo obrazec v 

porodnišnici, ob prejetju Baby paketa.  

Organizator nagradne igre je Generali zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

Generali d.d. ali organizator). Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za 

sodelovanje v nagradni igri. Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade 

v skladu s temi pravili. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame. S 

sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v nagradni igri sprejema ta Pravila nagradne igre. 

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri? 

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe (ne pa tudi pravne osebe in s.p.-ji) s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo spodnje pogoje. Zaposleni in študenti, ki so zaposleni pri 

organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri oziroma 

niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, 

zunajzakonski partner in otroci. 

Sodelujoči v nagradni igri je oseba, ki svoje sodelovanje: 

- prijavi prek www.generali.si/dojencki, 

- ali www.generali.si/nosecnice,  

- ali izpolni obrazec v porodnišnici ob prejetju Baby paketa ter hkrati izpolnjuje pogoje za 

sodelovanje v nagradni igri.  

 

http://www.generali.si/dojencki
http://www.generali.si/nosecnice
http://www.generali.si/nosecnice
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3. Pogoji in potek nagradne igre 

Nagradno igro sestavljajo različne vadbe, vsaka od njih traja 7 tednov, in sicer: 

V nagradnem izzivu lahko sodeluje vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki se v času trajanja 

nagradnega izziva: 

1) prijavi v nagradno žrebanje tako, da v celoti izpolni prijavni obrazec objavljen na 

www.generali.si/dojencki ali www.generali.si/nosecnice ali izpolni obrazec v porodnišnici ob prejetju Baby 

paketa ter hkrati izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Svoje sodelovanje potrdi s štirimestno 

SMS-kodo, ki jo je prejel v SMS-sporočilu na svoj GSM. 

2) in poda privolitev za obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in dogodkih 

Sklenitev novega zavarovanja pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. 

 

4. Nagrada in nagradno žrebanje 

Nagradni sklad nagradnega igre vsebuje:  

Glavna nagrada:   
Nagrada življenjsko zavarovanje Življenjski bonus z vplačilom 4.500 EUR., ob predvideni 3,8% donosnosti 
in izbrani Aktivni naložbi. 
Otrok bo ob dopolnjenem 18. letu starosti prevzel vlogo zavarovane osebe na polici in prejemal ŠTIPENDIJO 
100 EUR na mesec za 5 let – kot mesečno rento. In sicer 100 EUR na mesec za 5 let.  
 
 
Druge nagrade: 
 10 x praktični darilni paket zavarovalnice Generali d.d. 

 

Nagrajenec lahko nagrado prejme enkrat in samo eno nagrado. 

 

Vsak izmed sodelujočih v nagradni igri prejme brezplačni program e-nasvetov in priročnikov, ki jih bo 

prejemal vsak mesec od rojstva svojega otroka do dopolnjenega prvega leta. 

 

Žrebanje - glavna nagrada: 

Žrebanje za nagrade bo 10. februarja 2022. Nagrade bodo nagrajencem izdana v roku 30 dni od razglasitve 

nagrajencev.  

 Žreb izvede dvočlanska komisija nagradnega akcije, ki je sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po e-naslovu. Nagrajenci se morajo na poslano e-pošto odzvati 

najkasneje v roku 5 dni od prejema obvestila – po tem datumu nagrajenci izgubijo pravico do nagrade, 

zato prevzem nagrade ni več mogoč. Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave, ki bi 

http://www.generali.si/dojencki
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nagrajencem onemogočale pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila, prav tako ni odgovoren za 

primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov. 

Nagrade ni mogoče zamenjati, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izžrebana. 

Za namen izplačila nagrade in plačilo akontacije dohodnine mora nagrajenec organizatorju v času 7 dni od 

prejema e-obvestila posredovati naslednje podatke: davčno številko, davčno izpostavo, TRR-račun in banko, 

pri kateri je odprt. 

Po potrditvi prejema nagrade in prejetih v zgornjem odstavku naštetih podatkov bo nagrajenčevo ime, 

priimek in kraj objavljeno tudi na spletni strani www.generali.si.  

 

5. Davek od nagrade 

V primerih, kjer nagrada presega 42 EUR (npr. glavna nagrada), se nagrajencu všteva v letno davčno 

osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradnem izzivu se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) 

obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Davčni 

odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Izračun in 

akontacijo dohodnine opravi organizator. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca. 

 

V skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDoh-2 se plačilo premije za življenjsko zavarovanje, ki jo namesto 

zavarovalca krije zavarovalnica, šteje kot dohodek, ki se obravnava kot obresti iz finančno dolžniškega 

razmerja. Ugodnost se šteje za dohodek iz življenjskega zavarovanja, za katero se obračuna dokončni davek 

v višini 27,5% (strošek akontacije dohodnine nosi zavarovalnica). 

Tak dohodek je obdavčen z dohodnino v višini 27,5% in se šteje kot dokončni davek - se ne všteva v letno 

davčno osnovo za odmero dohodnine. 

 

6. Obdelava osebnih podatkov sodelujočih 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, tel.: 
080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko 
obrnete preko elektronskega naslova pooblascenec-op.si@generali.com ali preko navadne pošte na naslov 
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«. 
 
Če želite sodelovati v nagradni igri, je posredovanje vaših osebnih podatkov obvezno; v nasprotnem 
primeru namreč ne boste mogli sodelovati v nagradni igri oziroma prevzeti svoje nagrade. 
 
Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, pravna podlaga za njihovo obdelavo, obdobje hrambe 

in vaše pravice so navedeni v spodnji tabeli: 

Namen Pravna podlaga 
za obdelavo 
osebnih 
podatkov  

Koliko časa 
obdelujemo osebne 
podatke 

Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v 
nagradni igri lahko): 

mailto:pooblascenec-op.si@generali.com


 

 

 

 

 

 
Izvedba nagradne igre, kar zajema: 
- zbiranje prijav, 
- izvedbo nagradnega žrebanja, 
- javno objavo izžrebancev (objava imena, 

priimka ter kraja bivanja na spletni strani 
www.generali.si), 

- obveščanje o  prejetih nagradah in načinu 
prevzema nagrad po e-pošti in 

- podelitev nagrad. 

Pogodba 
(sprejem Pravil 
sodelovanja v 
nagradni igri) 
 

Do preklica privolitve 
oziroma do zaključka 
izvajanja aktivnosti 
izvedbe nagradne 
igre. 

- prekliče privolitev*, 
- zahteva dostop do osebnih podatkov, 
- zahteva popravek osebnih podatkov, 
- zahteva omejitev obdelave osebnih 

podatkov (npr. v primeru, ko oporeka 
točnosti podatkov), 

- zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za 
izbris podani zakonski razlogi) in  

- zahteva prejem podatkov, ki jih je 
posredoval upravljavcu v strukturirani, 
splošno uporabljani strojno berljivi obliki in 
pravico do prenosa podatkov v takšnem 
formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica 
do prenosljivosti). 
 
* Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost 
obdelav osebnih podatkov, ki so se izvajale 
na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 

Neposredno trženje, kar zajema: 
- obveščanje o ponudbi, novostih in 

ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in 
dogodkih za katere ocenjuje, da me 
zanimajo na podlagi mojih prepoznanih 
lastnosti, interesov, okusov, navad in 
vedenja. 

Privolitev Do preklica 
privolitve. 

Izkazovanje skladnosti z zakonodajo: 
- upravljavec osebne podatke po preklicu 

privolitve hrani zato, da lahko izkaže 
veljavno pravno podlago za obdelavo 
osebnih podatkov v času veljavnosti 
privolitve. 

Zakoniti interes 
upravljavca 

Štiri leta po preklicu 
privolitve. 

- zahteva dostop do osebnih podatkov, 
- zahteva popravek osebnih podatkov, 
- zahteva omejitev obdelave osebnih 

podatkov (npr. v primeru, ko oporeka 
točnosti podatkov), 

- zahteva izbris osebnih podatkov (če so za 
izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni 
podatki niso več potrebni v namene, za 
katere so bili zbrani) in 

- ugovarja obdelavi osebnih podatkov. 
Uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje 
pravnim zahtevkom 

Zakoniti interes 
upravljavca  

Šest let po preklicu 
privolitve. 

- zahteva dostop do osebnih podatkov, 
- zahteva popravek osebnih podatkov, 
- zahteva omejitev obdelave osebnih 

podatkov (npr. v primeru, ko oporeka 
točnosti podatkov) in 

- ugovarja obdelavi osebnih podatkov. 

Odmera in plačilo akontacije dohodnine (v 
ta namen upravljavec obdelujeta le osebne 
podatke nagrajencev) 

Izpolnjevanje 
zakonskih 
obveznosti 

Do preteka 
zastaralnih rokov v 
skladu z veljavnimi 
davčnimi predpisi. 

- zahteva dostop do osebnih podatkov, 
- zahteva popravek osebnih podatkov, 
- zahteva omejitev obdelave osebnih 

podatkov (npr. v primeru, ko oporeka 
točnosti podatkov). 

 
GENERALI bo osebne podatke nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade v vrednosti nad 42 EUR posredovala 
tudi pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine. 
 
Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite prijavo pri Informacijskem 
pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si. Več glede varstva osebnih 
podatkov in o vaših pravicah si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je na 
voljo na www.generali.si/vop. 
 

7. Pogoji sodelovanja in druge določbe 

Šteje se, da so sodelujoči seznanjeni s pravili nagradnega izziva, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da 

bodo upoštevali pravila nagradnega izziva, ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru 
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kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi 

tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. 

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov o 

nagrajencu ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradnem izzivu v nasprotju z določili tega 

nagradnega izziva. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradni 

izziv. O tem mora obvestiti sodelujoče prek spletnega naslova nagradnega izziva. V takšnem primeru 

organizator sodelujočim ne odgovarja za nastale posledice. 

Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na 

strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo sodelujoči obveščeni na istem spletnem naslovu. 

 

Generali zavarovalnica d. d. 

 

Ljubljana, 26. januar 2021 

 


