
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Članak 1: ORGANIZATOR 
Nagradni natječaj „Aktiviraj e-račun i osvoji UNIQA majicu, kišobran, kapu ili bocu!“ priređuje 
i organizira UNIQA osiguranje d.d. Zagreb, OIB: 75665455333 Planinska 13A, 10 000 
Zagreb, u daljnjem tekstu: Organizator. 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA 
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora te za sudjelovanje u 
nagradnom natječaju nije nužna kupnja ili uplata bilo koje vrste. Nagradni natječaj započinje 
21.02.2018. i traje do trenutka podjele prvih 100 dobitaka, a odnosi se na područje Republike 
Hrvatske. 
 
Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE 
Promotivni materijali bit će dostupni na službenoj internet stranici te Facebook stranici 
Organizatora. 
 
Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 
Fond nagrada sastoji se od UNIQA: 
 

 majica 

 kapa 

 boca 

 kišobrana 
 
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.  
 
Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA 
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani 
Republike Hrvatske te su registrirani na besplatnom portalu Moja UNIQA   na kojem su 

iskazali suglasnost za primanje računa e-mailom. U nagradnom natječaju ne mogu 
sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i 
braća…) 

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 
U periodu trajanja nagradnoj natječaja za sudjelovanje u natječaju potrebno je na 
besplatnom portalu Moja UNIQA aktivirati opciju slanje računa e-mailom.  

Članak 7: ODABIR DOBITNIKA 
U odabir dobitnika ulaze svi korisnici koji su zadovoljili kriterije uz sve potrebne elemente 
propisane u članku 6. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime sukladno st.1. ovog članka 
objavi. 

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su 
predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je sudjelovalo 
sudionika. Nagrade će se dijeliti redoslijedom kako je predviđeno u čl. 4. 

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU 
Dobitnici nagrada bit će objavljeni na web stranici. Nagrade će biti poslane dobitniku 
najkasnije 30 dana od završetka proglašenja pobjednika. Ako korisnik ne podigne nagradu u 
roku od 8 dana UNIQA osiguranje obvezuje se pismeno obavijestiti dobitnika o naknadnom 
roku za preuzimanje nagrade od 15 dana. 

 



 
 
Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU 
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim 
količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane 
Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.  

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE 
Priređivač zadržava pravo diskvalificirati prijavljene sudionike natjecatelja u sljedećim 
slučajevima: 
 

 Natjecatelj prekrši ova pravila 

 Korisnik je već prijavljen na natječaj. 
 
Pogrešne ili nepotpuno korištenje aplikacije smatra se nevažećim i ne daju pravo ni na kakvu 
nagradu.  

Članak 11: PUBLICITET 
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu 
dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa mogu od strane Organizatora objaviti i 
koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 

Članak 12: OBJAVA DOBITNIKA 
Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj internet stranici Organizatora 10 
dana nakon završetka nagradnog natječaja. 

Članak 13: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU 
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ako je 
dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem 
zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju 
roditeljski odnosno starateljski odnos. 

Članak 14: POREZI 
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama. 

Članak 15: U SLUČAJU SPORA 
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski 
sud u Zagrebu. 

Članak 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator 
nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu 
nagradnog natječaja biti obaviješteni putem stranice Organizatora. 


