
 

 

 

 

NAGRADNA IGRA »VELIKA NAGRADNA IGRA« 
 

1. Organizator nagradne igre 
 

Organizator in pokrovitelj nagradne igre »VELIKA NAGRADNA IGRA 2021 – 2. polletje« je Vzajemna 

zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Vzajemna). 

Vzajemna omogoča sodelovanje v nagradni igri vsem, ki sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre, 

ki so navedena v nadaljevanju. 

 

2. Trajanje nagradne igre 
 

Nagradna igra poteka od vključno 21. 08. 2021 do vključno 15. 12. 2021. 
 

3. Načini sodelovanja v nagradni igri 
 

V nagradni igri lahko udeleženci sodelujejo z nagradnim kuponom, na katerega zapišejo zahtevane 

podatke in podajo soglasje za neposredno trženje. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne 

osebe, ki bodo pravilno izpolnjen nagradni kupon oddale v poslovalnicah Vzajemne, na promocijskih 

mestih Vzajemne ali ga poslale po pošti na naslov: Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, SI – 1000 

Ljubljana, in sicer najkasneje do 15. 12. 2021. 
 

Pravilno izpolnjen nagradni kupon je tisti, na katerem so zapisani najmanj naslednji podatki: 
 

• ime in priimek, 
 

• naslov, 
 

•poštna številka in kraj, 
 

• datum rojstva, 
 

• telefon/GSM ali e-naslov, 
 

• podano soglasje za neposredno trženje, 
 

• podpis. 
 

Zaposleni v Vzajemni, njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v vseh podjetjih, ki sodelujejo pri 

organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.



 

 
 

4. Nagradni sklad 
 

Nagradni sklad vključuje: 
 

1. nagrada: Električno kolo Moustache 
2. - 3. nagrada: POC Zaščita hrbta 
4. – 6. nagrada: POC kolesarska čelada 
7. – 9. nagrada: POC smučarska čelada 
10. - 15. nagrada: Sončna očala Spektrum 
16. - 17. nagrada: POC športna torba 
18. – 23. nagrada: Zvočnik Palomar The Monkey 

 
5. Pogoji sodelovanja 

 

Sklenjena zavarovalna pogodba oziroma sklenitev zavarovalne pogodbe pri Vzajemni ni pogoj za 

sodelovanje v nagradni igri. 
 

V žrebanje nagrad gredo vsi pravilno izpolnjeni in pravočasno oddani/poslani tiskani nagradni kuponi. 

Pri nagradnih kuponih, ki se ponavljajo (izpolni jih ista oseba), bo v upoštevan samo en (1) pravilno 

izpolnjen in pravočasno oddan/poslan nagradni kupon, ostali nagradni kuponi bodo izločeni. 

Posameznik lahko dobi samo eno (1) nagrado. 
 
 

6. Podeljevanje nagrad 
 

Žrebanje bo potekalo 20. 12. 2021 v prostorih Vzajemne. Nagrajenci bodo izmed vseh pravočasno 

oddanih/poslanih pravilno izpolnjenih nagradnih kuponov, določeni z elektronskim žrebom. 
 

Žrebanje bo spremljala tri (3) članska komisija. 
 
 

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 
 

Nagrajenci bodo o nagradah in pogojih za prevzem le-teh obveščeni po pošti, in sicer najkasneje do 

07. 01. 2022. Če se nagrajenci na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bodo odzvali v 

roku 14 dni od dneva prejema obvestila, jim pravica do nagrade zapade. Za neprevzete nagrade se 

žrebanje ne ponovi. Spisek nagrad in nagrajencev žrebanja bo objavljen v sedmih (7) dneh po 

zaključku žrebanja na spletnem naslovu www.vzajemna.si oziroma najkasneje do 31. 12. 2021. 

Nagrade niso izplačljive v gotovini. 
 

Zavezanka za plačilo vseh davkov (vključno z DDV-jem) na nagrade, ki so predmet te nagradne igre, je 

Vzajemna. Akontacijo dohodnine plača Vzajemna, nagrajenci pa so sami odgovorni za prijavo 

dohodnine. Pred izročitvijo prvih dveh nagrad, je nagrajenec dolžan Vzajemni posredovati osebne 

http://www.vzajemna.si/


 

 

podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko in davčno izpostavo, 

za namen prijave prejemnika nagrade v davčno evidenco. Vse nagrade so prenosljive na druge osebe. 
 

Vzajemna bo nagrajencem do 31. 01. 2022 poslala potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in 

znesek akontacije davka, plačanega do 31. 12. 2021. Vsi nagrajenci, ki bodo prejeli obvestilo, so to 

dolžni napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2021. 
 

Vzajemna ni zavezanka za plačilo davkov, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi 

nagradami, ki niso predmet te nagradne igre. 
 

Vzajemna si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
 

• se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v nagradni igri, 
 

• se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 
 
 

8. Ostali splošni pogoji sodelovanja 
 

8.1. Zasebnost in varstvo podatkov 
 

Vsi sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da bo Vzajemna uporabila njihove osebne podatke, ki jih 

bodo posredovali na nagradnem kuponu, za namen izvedbe nagradne igre, kar vključuje tudi: 
 

• obveščanje nagrajencev o prejemu oziroma prevzemu nagrade, 

• objavo seznama nagrajencev (ime in priimek, nagrada) na spletni strani www.vzajemna.si in 

FB strani Vzajemne, 

• ker sodelujoči na nagradnem kuponu podajo Vzajemni soglasje za neposredno trženje, bodo 

vsi podatki sodelujočih, ki jih Vzajemna obdeluje v svojih zbirkah, do preklica lahko 

uporabljeni tudi za namene neposrednega trženja tj.: za pošiljanje ponudb, reklamnega 

gradiva, revij in vabil na dogodke, 

• za anketiranje, 

• za obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Vzajemna ali katerih organizator je 

druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Vzajemno, 

• za oblikovanje prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja interesov, 

ekonomskega položaja, potreb (profiliranje) ipd. 

 
Neposredno trženje bo Vzajemna lahko izvajala preko vseh komunikacijskih kanalov: prek navadne in 

elektronske pošte, kratkih SMS in MMS sporočil, telefona (stacionarnega in mobilnega), facebooka in 

drugih družabnih omrežij. 

http://www.vzajemna.si/


 

 

Vsi sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da je Politika zasebnosti Vzajemne, kjer lahko prejmejo 

vse informacije o obdelavi osebnih podatkov in njihovih pravicah v zvezi z varstvom osebnih 

podatkov, dostopna na www.vzajemna.si. 

 

8.2. O blagovni znamki 
 

Blagovna znamka Vzajemna, kakor tudi vsa druga imena in vsebine storitev, sistemi delovanja in 

blagovnih znamk, so last njihovih lastnikov. Njihova uporaba za kakršenkoli namen brez poprejšnjega 

soglasja lastnikov ni dovoljena in je kazniva. 
 
 

8.3. Ostalo 
 

Če sodelujoči v nagradni igri navede napačne ali nepopolne naslovne podatke, ki onemogočajo 

računalniško žrebanje, si Vzajemna pridržuje pravico, da ga izloči iz žrebanja. Izločena bodo tudi vsa 

sporočila z žaljivo vsebino. 

 

8.4. Reklamacije 
 

Vzajemna uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na brezplačni telefonski številki 080 20 60 (pon 

– pet: med 7.00 in 21.00 uro; sob., ned., prazniki med 9.00 in 19.00 uro) in na elektronskem naslovu 

info@vzajemna.si. 
 

V primeru utemeljenih reklamacij v zvezi z nagradno igro se Vzajemna zavezuje, da jih bo odpravila v 

razumnem času in o tem obvestila sodelujočega v nagradni igri. 
 

8.5. Spremembe pravil in pogojev igre 
 

Vzajemna lahko spremeni pravila in pogoje nagradne igre oziroma nagradno igro predčasno zaključi, 

če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vzajemna bo 

vsako spremembo ali zaključek nagradne igre objavila, tako da bodo sodelujoči s spremembo ali 

zaključkom nagradne igre ustrezno seznanjeni. 

 

8.6. Davčna osnova 
 

Vrednost vseh nagrad presega 42 evrov, zato se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini (Uradni list 
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 
52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v 
nadaljevanju: ZDoh-2) všteva v davčno osnovo. Vzajemna bo Finančni upravi Republike Slovenije 
poročala o dobitnikih nagrade, za kar rabi pridobiti njihovo davčno številko. Če dobitnik nagrade ne 
poda davčne številke, ni več upravičen do prejema nagrade. 
Davčna osnova za obračun akontacije dohodnine je tržna cena nagrade, povečana s koeficientom 
davčnega odtegljaja (1,33333). V skladu s 131. členom ZDoh-2 bo akontacijo dohodnine v višini 25 % 
plačala Vzajemna. 

 
 
 

Datum objave teh pravil: 21. 08. 2021 
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