
Podmínky akce „S Allianz na Kryštof“

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je úprava podmínek akce „S Allianz na Kryštof“ (dále jen „akce“).
Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost Allianz pojišťovna, a.s. (dále
jen „AZP“) svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) nabízí ke každé aktivované pojistné
smlouvě  autopojištění  v ceně  vyšší  než  3 500  Kč ročně  uzavřené  on-line  prostřednictvím
internetové aplikace, na pobočce nebo call centra Allianz lístky na koncert kapely Kryštof.

2. Organizátor akce

Pořadatelem/Organizátorem akce „S Allianz na Kryštof“ je Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 47 11 59 71 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815.

3. Termín konání akce

Akce probíhá v termínu od 16. 3. 2017 do 16. 9. 2017 nebo do odvolání ze strany AZP.

4. Podmínky účasti v akci a zisk odměny

Podmínky  jsou  uveřejněny  na  internetových  stránkách  AZP  na  adrese
https://online.allianz.cz/koncert-krystof-na-strahove/.

Účast  v  akci  je  podmíněna  uzavřením  a  zaplacením  pojistné  smlouvy  autopojištění,
prostřednictvím  internetové  aplikace  https://online.allianz.cz/koncert-krystof-na-strahove/
nebo call centra Allianz ve výši převyšující 3 500 Kč ročně a sdělením kontaktního emailu.
Pojistné musí být zaplaceno ve výše uvedeném termínu.

Pokud  Účastník  v  době  od  16.  3.  2017  do  16.  9.  2017  uzavře  s  AZP prostřednictvím
internetové  aplikace  https://online.allianz.cz/koncert-krystof-na-strahove/ nebo  call  centra
Allianz pojistnou smlouvu autopojištění ve výši převyšující 3 500 Kč sjednaného pojistného
v termínu konání akce, získává nárok na dvě vstupenky na koncert kapely Kryštof, konkrétně
na  koncert  https://www.krystofnastrahove.cz/,  který  se  uskuteční  16.  9.  2017 nebo 17.  9.
2017.  Nárok  na  vstupenky  nevzniká  v případě  účelového  uzavření  pojistné  smlouvy.  Za
účelové uzavření se považuje zejména situace, kdy uzavřená pojistná smlouva nebude trvat
alespoň 12 měsíců. V případě účelového uzavření pojistné smlouvy má AZP právo na vrácení
vstupenky nebo na vrácení finanční hodnoty odpovídající ceně vstupenky.

Lístky na koncert  budou distribuovány elektronicky formou eticketu na sdělený kontaktní
email uvedený v příslušné pojistné smlouvě, a to před vlastním koncertem, nejpozději však do
3. 9. 2017. Účastník si nemůže vybrat, jestli vstupenky obdrží na termín 16. 9. 2017 či 17. 9.
2017.
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5. Závěrečná ustanovení

AZP neručí  a  nenese  odpovědnost  za  případnou újmu vzniklou Účastníkovi  v  souvislosti
s účastí na koncertu samotném.

Účast v akci ani odměnu není možné vymáhat právní cestou ani odměnu alternativně plnit
v penězích.

AZP si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně
změnit nebo doplnit její podmínky a po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na
webových stránkách, kde jsou i k dispozici platné a úplné Podmínky.

Zpracování  osobních  údajů  se  řídí  aktuálně  platnými  Zásadami  ochrany  osobních  údajů
klientů AZP. Osobní údaje jsou zpracovány a využívány v souladu s platnými předpisy na
ochranu osobních údajů.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2017.


