Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13,
41/14, 143/14) i članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine
8/10), EUROHERC osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB 22694857747
(u daljnjem tekstu Priređivač) utvrđuje sljedeća:
PRAVILA
Nagradne igre „Moja polica u Eurohercu vrijedi više“
Članak 1.
Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom „Moja polica u Eurohercu vrijedi
više” (u daljem tekstu: Nagradna igra).
Članak 2.
Svrha Nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača.
Članak 3.
Nagradna igra teći će od:
•

1. svibnja 2020. do dana 31. kolovoza 2020. na području Republike Hrvatske.

Prilikom izvlačenja provjeravat će se datum ugovaranja police osiguranja koji mora biti
unutar razdoblja trajanja nagradne igre, a polica mora biti naplaćena sukladno ugovoru
o osiguranju.
Javno izvlačenje nagrada održat će se na sljedeći način, a pravo sudjelovanja na
predmetnoj nagradnoj igri ostvaruje se kako slijedi:
U Rijeci, dana 14. 9. 2020., na adresi: Rijeka, Riva 8, izvlači se:
•

Jedan automobil Golf 8, u vrijednosti 150.000,00 kn

•

10 potrošačkih kartica Agram banke d.d., s raspoloživim iznosom od 5.000,00
kn

pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje na području Podružnica Rijeka i Pula te
u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 31. kolovoza 2020. ugovore policu obveznog osiguranja
od automobilske odgovornosti ili kasko osiguranje za osobna ili teretna motorna vozila.

Ranije navedene fizičke osobe sudjeluju u nagradnom izvlačenju, osim ako izrijekom
prilikom sklapanja ugovora nisu izjavile da ne žele sudjelovati u nagradnoj igri.
U Splitu, dana 15. 9. 2020., na adresi: Split, Varaždinska 54, izvlači se:
•

Jedan automobil Golf 8, u vrijednosti 150.000,00 kn

•

10 potrošačkih kartica Agram banke d.d., s raspoloživim iznosom od 5.000,00
kn

pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje na području Podružnica Split, Dubrovnik
i Zadar te u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 31. kolovoza 2020. ugovore policu obveznog
osiguranja od automobilske odgovornosti ili kasko osiguranje za osobna ili teretna
motorna vozila. Ranije navedene fizičke osobe sudjeluju u nagradnom izvlačenju, osim
ako izrijekom prilikom sklapanja ugovora nisu izjavile da ne žele sudjelovati u nagradnoj
igri.
U Varaždinu, dana 16. 9. 2020., na adresi: Varaždin, Zagrebačka 63, izvlači se:
•

Jedan automobil Golf 8, u vrijednosti 150.000,00 kn

•

10 potrošačkih kartica Agram banke d.d., s raspoloživim iznosom od 5.000,00
kn

pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje na području Podružnica Varaždin,
Bjelovar i Čakovec te u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 31. kolovoza 2020. ugovore policu
obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ili kasko osiguranje za osobna ili
teretna motorna vozila. Ranije navedene fizičke osobe sudjeluju u nagradnom izvlačenju,
osim ako izrijekom prilikom sklapanja ugovora nisu izjavile da ne žele sudjelovati u
nagradnoj igri.
U Osijeku, dana 17. 9. 2020., na adresi: Osijek, Ulica Hrvatske Republike 45, izvlači se:
•

Jedan automobil Golf 8, u vrijednosti 150.000,00 kn

•

10 potrošačkih kartica Agram banke d.d., s raspoloživim iznosom od 5.000,00
kn

pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje na području Podružnica Osijek i Slavonski
Brod te u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 31. kolovoza 2020. ugovore policu obveznog
osiguranja od automobilske odgovornosti ili kasko osiguranje za osobna ili teretna
motorna vozila. Ranije navedene fizičke osobe sudjeluju u nagradnom izvlačenju, osim
ako izrijekom prilikom sklapanja ugovora nisu izjavile da ne žele sudjelovati u nagradnoj
igri.

U Zagrebu, dana 18. 9.2020. na adresi: Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, izvlači se:
•

Jedan automobil Golf 8, u vrijednosti 150.000,00 kn

•

10 potrošačkih kartica Agram banke d.d., s raspoloživim iznosom od 5.000,00
kn

pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje na području Podružnica Zagreb, Sisak,
Karlovac i Velika Gorica te u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 31. kolovoza 2020. ugovore
policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ili kasko osiguranje za osobna
ili teretna motorna vozila. Ranije navedene fizičke osobe sudjeluju u nagradnom
izvlačenju, osim ako izrijekom prilikom sklapanja ugovora nisu izjavile da ne žele
sudjelovati u nagradnoj igri.
Napomena: sve potrošačke kartice iz ove Nagradne igre bit će iskoristive u roku od
godinu dana od datuma izdavanja.
Rezultati izvlačenja dobitnika Nagradne igre objavit će se na internetskim stranicama
Priređivača.
Članak 4.
Za Nagradnu igru utvrđuje se ukupan fond nagrada koje osigurava Priređivač Nagradne
igre i to kako slijedi:
1.) Pet automobila Golf 8 ukupne vrijednosti 750.000.00 kn
2.) Potrošačke kartica Agram banke d.d. s ukupno raspoloživim iznosom od
250.000,00 kn, koji će se podijeliti na sljedeći način:
50 x 5.000 kn na potrošačkoj kartici Agram banke
Ukupna vrijednost nagradne igre iznosi 1.000.000,00 kuna.
Članak 5.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri nemaju djelatnici Priređivača.
Članak 6.
Javno izvlačenje dobitnika Nagradne igre organizirat će se kako je to navedeno u članku 3.
Izvlačenje dobitnika bit će kompjuterski. U slučaju da izvučeni korisnik nije udovoljio
uvjetima iz članka 3. bit će izvučen drugi dobitnik.
Javno izvlačenje dobitnika nagrada iz Nagradne igre nadzirat će tročlano povjerenstvo
Priređivača uz nazočnost javnog bilježnika. Tijekom izvlačenja dobitnika izradit će se zapisnik
koji će sadržavati: ime, prezime, OIB, i e-mail adresu ako je navedena, svih dobitnika.

Imena dobitnika bit će objavljena na internetskoj stranici priređivača www.euroherc.hr, u
roku od osam dana od dana izvlačenja.
Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač će dostaviti Ministarstvu financija u
roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Svaki sudionik može biti dobitnikom samo jedne nagrade iz fonda nagrada.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili drugu nagradu.
Priređivač će dobitnike nagrada o izvučenom dobitku izvijestiti preporučenom pisanom
pošiljkom odmah po izvlačenju nagrada.
Članak 7.
Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme prekine s promidžbom te da zbog naročito
grube pogreške ili zloporabe utvrđene na prodajnom mjestu, kod prodavača polica osiguranje
i/ili kod stranke - sudionika Nagradne igre, diskvalificira pojedini nagradni broj, odnosno
pojedine nagradne brojeve, ako je to u svezi s utvrđenim grubim greškama ili zloporabama.
Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da
nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o
otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice
Priređivača Nagradne igre.
Članak 8.
Sudionik u Nagradnoj igri je fizička osoba koja prihvaća i ispunjava uvjete za sudjelovanje u
Nagradnoj igri utvrđene pravilima Priređivača Nagradne igre. Radi sudjelovanja u Nagradnoj
igri sudionik pristaje na davanje svojih osobnih podataka (minimalno ime prezime i adresa
stanovanja), kao i objavu istih na internetskim stranicama Priređivača.
Dobitnici nagrada pristaju da im Priređivač može objaviti (u promidžbene svrhe) ime i/ili
fotografiju.
Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz
uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je dužan u potpunosti surađivati s Priređivačem
u vezi kreiranja i objave medijskog sadržaja proizašlog iz Nagradne igre i u svezi s
Nagradnom igrom.
Članak 9.
Priređivač Nagradne igre snosi troškove nabave nagrada iz fonda, a dobitnici snose
troškove prijenosa nagrade na svoje ime.
Članak 10.
Dobitnici nagrada dužni su se po obavijesti o dobitku javiti Priređivaču radi preuzimanja
nagrada najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana izvlačenja. Ako dobitnici nagrade ne
podignu u tom roku biti će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podići u roku od 15
(petnaest) dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti preuzeti

osobno nagradu, istu može preuzeti po opunomoćeniku, uz predočenje osobne iskaznice i
ovjerene punomoći.
Ako se dobitnici ne jave Priređivaču u navedenom roku, uz prezentiranje police osiguranja i
osobne iskaznice kao dokaza da polažu pravo na dodjelu izvučene nagrade, smatrat će se da
su odustali od preuzimanja nagrade te nakon toga roka ne polažu nikakvo pravo na
preuzimanje izvučene nagrade, odnosno gube pravo na nju, te će Priređivač sastaviti popis
nepreuzetih nagrada i isti dostaviti Ministarstvu financija te provesti javnu prodaju sukladno
odredbama Općeg poreznog Zakona te tako dobiveni novac uplatiti u korist Državnog
proračuna Republike Hrvatske.
U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, Priređivač će podijeliti onoliko nagrada koliko je sudionika sudjelovalo u
Nagradnoj igri. Nepodijeljene nagrade će se prodati na javnom natječaju, a sredstva
prikupljena od prodaje bit će uplaćena na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Članak 11.
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri Priređivača svaki sudionik prihvaća prava i obveze koje
proizlaze iz ovih Pravila.
U slučaju eventualnog spora svaki sudionik prihvaća nadležnost stvarno nadležnog suda u
Zagrebu.
Članak 12.
Pravila Nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti
Ministarstva financija biti će objavljena na internetskoj stranici Društva www.euroherc.hr
prije početka Nagradne igre.
Članak 13.
Ova Pravila počinju za sudionike Nagradne igre vrijediti danom početka Nagradne igre, a to je
od dana objave pravila te vrijede do dana izvlačenja nagrada odnosno do krajnjeg roka za
preuzimanje nagrada.

U Zagrebu, 5. veljače 2020.
EUROHERC osiguranje d.d.
Suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske od 10. veljače 2020.:
KLASA: UP/I-460-02/20-01/87
URBROJ: 513-07-21-01-20-2

