PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE
(dále jen „Pravidla“)

„Topoušek přezouvá“
(dále jen „Soutěž“)

1. POŘADATELEM A ORGANIZÁTOREM SOUTĚŽE: Top-Pojištění.cz s.r.o., IČ: 27388239, se sídlem
Lomnického 1742/2a, 140 00 PRAHA 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 28492 (dále jen „Pořadatel“).
2. DOBA TRVÁNÍ a PRŮBĚH SOUTĚŽE: Soutěž startuje v pondělí dne 5. října 2020 od 00:01 a končí
v pondělí 9. listopadu 2020 ve 23:59 hod (dále jen „Doba trvání Soutěže“).
3. PODMÍNKY ÚČASTI A ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE: Do Soutěže se může zapojit každá zletilá fyzická
osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou v ČR (dále jen „Fyzická osoba“).
Účastníkem Soutěže se stane ta Fyzická osoba, která si v Době trvání Soutěže na internetových
stránkách www.top-pojisteni.cz sjedná pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení)
a/ nebo havarijní pojištění a současně uhradí toto pojištění on-line nejpozději do 10 dnů od data
sjednání pojištění. A u pojišťoven, kde dochází k platbě na účet dané pojišťovny bude pojistné
uhrazeno bankovním převodem na účet pojišťovny a obdržíme potvrzení o úhradě ze strany pojišťovny
nejpozději do 10 dnů od sjednání pojištění, přičemž platí, že:
- hodnota objednávky je minimálně 4.200 Kč.
(dále jen “Účastník Soutěže”).
Komunikace s Účastníky Soutěže probíhá prostřednictvím e-mailu uvedeného u zaplacené
objednávky povinného ručení a/nebo havarijního pojištění dle těchto pravidel (dále jen „E-mailová
adresa“).
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a partnerské sítě.
4. URČENÍ VÝHERCE: Vyhodnocení Soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení
Soutěže. Počet výherců bude shodný s počtem cen uvedených v bodě 8. Pravidel.
O výherci rozhoduje losování (pět termínů), která budou provedena za účasti vedení Pořadatele nebo
pověřených pracovníků Pořadatele. O losování bude proveden zápis. Účastníci Soutěže budou
rozděleny do pěti losování dle data úhrady pojištění.
Pět termínů losování:
1. losování: 21. října 2020 (sjednání 5. – 11.října 2020 a uhrazení 5. až 21. října 2020)
2. losování: 28. října 2020 (sjednání 12. – 18. října 2020 a uhrazení 12. až 28. října 2020)
3. losování: 4 listopadu 2020 (sjednání 19. – 25. října 2020 a uhrazení 19.října až 4. listopadu
2020)
4. losování: 11. listopadu 2020 (sjednání 26. října – 1. listopadu 2020 a uhrazení 26. října až 11.
listopadu 2020)
5. losování: 23. listopadu 2020 (sjednání 2. listopadu – 9. listopadu 2020 a uhrazení 2. listopadu až
19. listopadu 2020)
6. VÝHRY: Výhry jsou tvořeny uhrazením přezutí pojištěného vozidla dle pravidel uvedených v bodě č.
8. Pravidel.
PŘEDÁNÍ VÝHER:
Dvacet výherců bude náhodně vylosováno ze všech platných účastníků v termínech uvedených
v bodě č.4 Pravidel. Každý účastník bude zařazen právě do jednoho slosování. Výhercům bude výhra
oznámena emailem do 5 pracovních dnů od vylosování. Výherci budou muset pro získání výhry zaslat
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emailem na email platby@top-pojisteni.cz scan nebo foto účtenky prokazující platbu přezutí
pojištěného vozidla s datem přezutí a číslo bankovního účtu, na který bude výhra do 30 dnů zaslána.
Účtenky starší, než je datum vylosování, nebudou akceptovány. Pokud výherce nezašle uvedené
podklady nejpozději do 10 dnů od oznámení výhry, nárok na jeho výhru bez náhrady zaniká a bude
vylosován náhradník a postup bude opakován.
Převzetím výhry od Pořadatele Účastník Soutěže souhlasí s použitím fotografie k marketingovým
účelům, resp. Uveřejněním fotografií na sociální síti Facebook a dalších používaných sociálních sítích
Pořadatele nebo prostřednictvím jeho webových stránek.
6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Pro účely Soutěže, za účelem vyhodnocení Soutěže, informování Účastníka Soutěže o získání a
předání Výhry, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Soutěže, a to jméno,
příjmení a e-mailovou adresu.
Správcem osobních údajů je Pořadatel.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Soutěže.
Osobní údaje nebudou předány mimo EU.
Účast v Soutěži je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Soutěži a bez
jejich poskytnutí není možné se Soutěže účastnit.
Informace Pořadatele o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke
zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na https://www.toppojisteni.cz/public/documents/agree/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_052019.pdf.
Výherce souhlasí s tím, že Zástupce pořadatele zveřejní jeho jméno, příjmení a město bydliště na
stránkách Soutěže a na Facebooku Zástupce pořadatele, stejně jako na jeho dalších sociálních sítích,
které využívá. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a
zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace Soutěže a její propagaci a pro
marketingové účely Zástupce pořadatele, a to po dobu 5 let.
7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit
za výhru z jiných soutěží.
Účastníkovi Soutěže nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na Výhru, Výhry nejsou právně
vymahatelné, nepřevzaté Výhry propadají ve prospěch Pořadatele.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Výhry.
Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou přepravu a doručení Výher či zpráv.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel si po celou Dobu trvání Soutěže vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit
či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla.
Aktuální a závazné znění Pravidel je veřejně dostupné na webovém portále Pořadatele www.toppojisteni.cz a každý Účastník Soutěže s nimi svou účastí v Soutěži vyslovuje svůj bezvýhradný
souhlas.
Jakékoliv případné změny Pravidel budou zveřejněny na uvedeném webovém portále Pořadatele,
přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku takového zveřejnění.
Případné vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.)
nemusí odpovídat skutečné podobě výher;
V případě jakýchkoli nejasností je Účastníkům Soutěže a zájemcům o účast v Soutěži k dispozici emailová adresa Pořadatele: marketing@top-pojisteni.cz
8.

SEZNAM VÝHER A JEJICH POŘADÍ – CELKEM 20 VÝHERCŮ
V každém z pěti losování se vylosuje 5 výherců, tj. celkem 25 výherců.
- 25 x přezutí pojištěného vozidla v maximální výši jednotlivé výhry činí 800,- Kč
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