PRO STORITVE, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

www.prostoritve.com

POJASNILO UDELEŽENCEM NAGRADNE IGRE “A’ BI RUMEN’GA?”
Organizator nagradne igre “A’ bi rumen’ga?”, družba Pro storitve d.o.o., z namenom zagotoviti
transparenten potek in jasna pravila navedene nagradne igre, podaja vsem potencialnim udeležencem
nagradne igre sledeče obvestilo in pojasnilo:
Nagradna igra poteka skladno s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.prostoritve.com.
Organizator bo v nagradni igri “A’ bi rumen’ga?” izžrebal 17 nagrajencev, ki bodo prejeli 200,00 EUR.
Organizator bo v nagradni igri torej podelil 17 enakih nagrad, pri čemer posamezno nagrado predstavlja
denarni znesek v višini 200,00 EUR. Denarni znesek bo organizator izročil nagrajencu v svojih poslovnih
prostorih. Drugih nagrad organizator v tej nagradni igri ne ponuja. V zvezi z zapisom na nagradnem letaku
“Ali bi raje plav’ga?” in oznako na promocijskem pultu organizatorja “55x dnevno” organizator vsem
zainteresiranim udeležencem nagradne igre pojasnjuje, da ta zapis ni del zaveze organizatorja za podelitev
nagrad, prav tako ne predstavlja opisa nagrad, ki bodo v nagradni igri podeljene. Zapis “55x dnevno”
predstavlja dnevno povprečje izročenih vrednostnih bonov za 20,00 EUR, ki so jih prejeli zavarovalci, ki so v
zadnjih 15 mesecih pri zavarovalnih zastopnikih podjeta Pro Storitve d.o.o. sklenili novo veljavno
zavarovalno pogodbo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d.
Ugodnost v obliki vrednostnega bona za 20,00 EUR ni del nagradnega sklada nagradne igre “A’ bi
rumen’ga?”. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri (in se poteguje za nagrado 200,00 EUR), brez da bi
za to moral skleniti novo zavarovalno pogodbo pri zavarovalnih zastopnikih podjetja Pro Storitve d.o.o. (in bi
bil torej zaradi sklenjene zavarovalne pogodbe upravičen tudi do vrednostnega bona za 20,00 EUR).
Podjetje Pro Storitve d.o.o. bo tudi vnaprej, in sicer do preklica vsakemu zavarovalcu, ki bo pri zavarovalnih
zastopnikih podjeta Pro Storitve d.o.o. sklenil novo veljavno zavarovalno pogodbo za dopolnilno
zdravstveno zavarovanje s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., nudilo ugodnost v obliki vrednostnega
bona za 20,00 EUR. V ta namen bo podjetje Pro Storitve d.o.o. tovrstnim novim zavarovalcem po njihovi
izbiri, bodisi po pošti poslalo bon v vrednosti 20,00 EUR, ki ga bo zavarovalec lahko koristil v trgovskem
centru, kjer je podpisal ponudbo za zavarovalno pogodbo z zavarovalnim zastopnikom podjetja Pro storitve
d.o.o., bodisi bo na zavarovalčevo kartico zvestobe konkretne trgovske verige naložilo 20,00 EUR
dobroimetja. Bon ali dobroimetje na vrednostni kartici trgovine mora zavarovalec koristiti skladno s pravili, ki
jih določa trgovec oziroma trgovska veriga, ki je bon ali vrednostno kartico izdal. Ta ugodnost ne predstavlja
nagrade, ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri ali kakorkoli drugače zajeta v nagradni igri “A’ bi
rumen’ga?”.
Podjetje Pro storitve si pridržuje pravico, da ugodnosti v obliki bona za 20,00 EUR novim zavarovalcem ne
bo podelilo, oziroma če bo podjetje prejelo naknadno obvestilo s strani zavarovalnice, da zavarovalna
pogodba ni veljavno sklenjena iz razlogov, ki so na strani zavarovalca (primeroma, a ne izključno: če
zavarovalec poskuša prestopiti k Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., čeprav še ni minilo eno leto od
sklenitve njegove aktualne zavarovalne pogodbe za dopolnilno zdravstveno zavarovanje; če zavarovalec
ne navede pravilnih ali popolnih osebnih podatkov; če ima zavarovalec dolg do zavarovalnice po aktualni
pogodbi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje itd.).
To pojasnilo je objavljeno na organizatorjevi spletni strani ves čas trajanja nagradne igre. Vsa dodatna
pojasnila, ki jih posameznik še želi poleg predmetnega pojasnila, lahko prejme pri zavarovalnih zastopnikih
podjetja Pro Storitve d.o.o. na terenu.
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