Διαγωνισμός Insurance Info - Όροι συμμετοχής
Η εταιρεία με την επωνυμία "Insurance Info Πρακτορες Ασφαλίσεων Ε.Ε.",
που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Λ.Βουλιαγμένης 293, διοργανώνει
την ακόλουθη προωθητική ενέργεια με διαδικασία κλήρωσης, με τίτλο " Εχεις
σκαφος;Μπες στην κλήρωση και ΚΕΡΔΙΣΕ", εφεξής "προωθητική ενέργεια".
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για μία δωρεάν ασφάλεια
αυτοκινήτου, διάρκειας ενός τριμήνου.
Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας
1. Στην προωθητική Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην
Ελλάδα. Εξαιρούνται οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ασφαλιστικοί πράκτορες,
μεσίτες ασφαλίσεων και υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιρειών.
2. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μέσα από κλήρωση
το δώρο που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Η κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί 15/4 στα γραφεία της Insurance Info. Η κλήρωση θα
διεξαχθεί με τη χρήση μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της
επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά
τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Όλα τα πεδία θα πρέπει να είναι
απαραίτητα συμπληρωμένα για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή. Οι
νικητές θα ενημερωθούν εντός ενός μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η
τηλεφωνικα.Ο κάθε καταναλωτής δε δύναται να συμμετάσχει περισσότερες
από μία φορές.
3. Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Οι συμμετέχοντες θα
λάβουν μέρος στην κλήρωση για μία δωρεάν ασφάλεια σκαφους σε
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πραγματοποιήσουν την δωρεάν ασφάλιση που έχουν στη δήλωση
συμμετοχής έως και 30/06/2019.
4. Σε περίπτωση που για λόγους που αφορούν τους όρους ανάληψης
κινδύνου δε μπορεί να συναφθεί η ασφάλιση από τον νικητή, τότε αυτή θα
συναφθεί με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του, που μπορεί να έχει
συγγένεια μαζί του έως και πρώτου βαθμού. Για τον νικητή, η εταιρεία θα
καταβάλλει τα οφειλόμενα του παραπάνω αναφερόμενου ασφαλιστικού
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προγράμματος για ένα ετος. Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να
διατηρήσει την ισχύ της κάλυψής του με το παραπάνω πρόγραμμα
ασφάλισης και μετέπειτα, τα ασφάλιστρα θα πρέπει να τα καταβάλλει ο
ίδιος.
5. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν
εξαργυρώνεται με χρήματα. Αν ο νικητής δε εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν
δεχτεί να παραλάβει το δώρο του έως και δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες
μετά την ενημέρωσή του, υπογράφοντας σχετική δήλωση αποδοχής
επάθλου ,εκπίπτει των δικαιωμάτων του.
6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου συμμετέχοντος με τους όρους
της προωθητικής ενέργειας, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και αυτός δε
θα έχει δικαίωμα παραλαβής δώρου.
7. Η Insurance Info έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή
τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να ακυρώσει την προωθητική ενέργεια
μόνο για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως η παρακώλυση της
διεξαγωγής την προωθητικής ενέργειας από υπαιτιότητα τρίτων. Μετά την
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προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Insurance Info παύει να
υφίσταται.
8. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν με τη συμμετοχή
τους την συγκατάθεση και εξουσιοδότηση προς την Insurance Info για την
προβολή της ενέργειας ή και των αποτελεσμάτων της μέσω έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet (συμπεριλαμβανομένων των social
media). Η συμμετοχή στην ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς
αυτών συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων
και δικαιωμάτων χρήσης εικόνας ατελώς.
9. Ο νικητής οφείλει να συμπεριφέρεται εντός των πλαισίων των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών.
10. Προσωπικά δεδομένα: Η εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται αρχεία με
προσωπικά δεδομένα που παρέχουν με τη θέλησή τους οι συμμετέχοντες,
μέσω της αίτησης συμμετοχής. Η συλλογή και χρήση προσωπικών
δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του
σκοπού της προωθητικής ενέργειας (όνομα, επώνυμο, email,τηλεφωνο).
Μετά το πέρας του διαγωνισμού, για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων,
2

καθώς και για την προσφορά ασφάλισης, θα πρέπει να αποσταλούν όλα
τα απαραίτητα έγγραφα για τη σύναψη του ασφαλιστήριου συμβολαίου.
Η συλλογή και χρήση των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με βάση
την ελληνική νομοθεσία.
11. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πλήρη, απόλυτη
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων, αλλά και των όρων
τυχόν τρίτων που συνεργάζονται με την Insurance Info, για την
υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας. Μετά την εκπνοή της διάρκειας
και την απονομή του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, ουδεμία άλλη
ευθύνη αναγνωρίζει η Insurance Info και γενικά απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση απέναντι στον τυχερό που αναδείχθηκε ή σε όσους
συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
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