PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
PLAČUJ NA OBROKE Z MASTERCARD

Organizator nagradne igre
UniCredit Banka Slovenija d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator),
organizira nagradno igro PLAČUJ NA OBROKE Z MASTERCARD (v nadaljevanju: nagradna igra).
Vsebina in potek nagradne igre
Nagradna igra je dostopna na spletni strani organizatorja www.unicreditbank.si/mc-nagradna-igra.
Udeleženci, ki bodo izpolnjevali spodaj opisane pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bodo
sodelovali v žrebu za nagrado.
Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se začne dne 23.11.2021 in se zaključi dne 31.12.2021 ob polnoči.
Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, stranka organizatorja, ki ima državljanstvo
Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je na dan pričetka nagradne igre
stara najmanj 18 let ter bo v času trajanja nagradne igre izpolnila naslednje pogoje:
a) bo kot imetnik kreditne kartice Mastercard v času trajanja nagradne igre opravila vsaj eno
transakcijo s kreditno kartico Mastercard v vrednosti vsaj 50 EUR, pri čemer mora nakup
razdeliti na vsaj 2 obroka s pomočjo storitve Varnostno sporočilo SMS in
b) bo v času trajanja nagradne igre na spletni strani www.unicreditbank.si/mc-nagradna-igra
izpolnila obrazec za sodelovanje v nagradni igri ter potrdila sodelovanje v nagradni igri in
seznanjenost s pogoji nagradne igre.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Oseba, ki ni uporabnik kreditne kartice Mastercard lahko
v nagradni igri sodeluje na alternativni način, tako da:
a) na naslov nagradne.igre@unicreditgroup.si pošlje sebek oz. »selfi« pred trgovino, kjer najraje
kupuje oziroma v primeru, da je to online trgovina fotografijo, kako opravlja nakup. V sporočilu
z najmanj 200 znaki poleg fotografije navede tudi 3 življenjske primere, v katerih bi po lastnem
mnenju najbolje izkoristil ugodnosti in funkcionalnosti, ki jih omogoča kreditna kartica
Mastercard
in
b) na spletni strani www.unicreditbank.si/mc-nagradna-igra izpolni obrazec za sodelovanje v
nagradni igri ter potrdi sodelovanje v nagradni igri in seznanjenost s pogoji nagradne igre.
Na opisan alternativni način lahko posamezna oseba v tej nagradni igri sodeluje le enkrat, medtem ko
vsak nakup, razdeljen na obroke in ob pravilno izpolnjeni enkratni prijavi za sodelovanje v nagradni
igri, omogoča možnost za žreb v nagradni igri.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejme ta pravila in pogoje nagradne igre, ki vključujejo
tudi določila glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

UniCredit Banka Slovenija d.d.
Ameriška ulica 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 5876 600
Faks: +386 1 5876 684

Registrirana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00, Osnovni
kapital družbe 20.383.764,81 EUR, Matična
številka 5446546000, ID številka za DDV
SI59622806, Transakcijski račun (IBAN)
SI56 2900 0190 0030 037.

Zaposleni in študentje, ki delajo pri organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero
zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Nagradni sklad
o Nagradni sklad: 100 x 25 EUR
Žrebanje nagrad
 Žrebanje nagrade bo potekalo dne 17.1.2022 ob 14. uri in ne bo javno.
Žrebanje se bo izvedlo po načelu naključne računalniške izbire s seznama udeležencev v nagradni
igri, nagrado pa bodo prejelo prvih 100 izžrebanih, ki bodo zadostovali zgoraj opisanim pogojem za
sodelovanje. Organizator bo poleg 100 nagrajencev izžrebal še 10 rezervnih nagrajencev.
Posamezen udeleženec je lahko v nagradni igri izžreban le enkrat. V kolikor se posameznega
udeleženca izžreba večkrat, se upošteva nagrada, ki je bila določena ob prvem žrebu.
V kolikor udeleženec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, organizator pred vsakim
žrebom le-tega izloči iz seznama udeležencev v nagradni igri.
Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja
nagradne igre. O rezultatih nagradne igre komisija sestavi zapisnik, v katerem navede:
- datum in kraj žrebanja,
- število udeležencev v nagradni igri,
- število udeležencev, ki izpolnjujejo pogoje nagradne igre,
- prisotne osebe (člani komisije),
- rezultate žrebanja: nagrado ter ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko nagrajenca,
- vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.
Zapisnik nagrajencev nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre
so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani
organizatorja www.unicreditbank.si/mc-nagradna-igra.
Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad
Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen v roku petih delovnih dni po
izvedenem žrebu po elektronski pošti in/ali na telefonsko številko, ki se nahaja v podatkovni bazi
organizatorja, v kolikor z njo razpolaga. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je
elektronski naslov napačen ali nepopoln.
Nagrajenec mora organizatorju potrditi, da se strinja s prevzemom nagrade in pred nakazilom
nagrade organizatorju posredovati izpolnjeno in podpisano izjavo o prevzemu nagrade.
Nagrajencem bo denarna nagrada nakazana na transakcijski račun v roku, ki bo določen v obvestilu o
izžrebani nagradi. V kolikor organizator nagradne igre do datuma, navedenega v obvestilu, s strani
nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: elektronski naslov nagrajenca ni pravilen in podobno)
ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade ter podatkov o davčni številki, se šteje, da se
nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej
nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo storitev
organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v
nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ali
- se tudi po obvestilu nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja
nagradne igre.
Zasebnost in varstvo podatkov
Nagrajenec v nagradni igri je seznanjen, da bo organizator objavil ime in priimek ter kraj prebivališča
nagrajenca na spletni strani organizatorja www.unicreditbank.si/mc-nagradna-igra.
Udeleženec je seznanjen s Splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki jih je izdal
organizator in v katerih so navedene vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter so
dostopne na strani www.unicreditbank.si/gdpr.
Druge določbe
Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so
navedene v teh pravilih. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, niso zamenljive in jih ni mogoče
izplačati v gotovini.
Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan predložiti davčno številko.
Vrednost nagrade je manjša od 42 EUR, zato se akontacija dohodnine v zakonsko določenem znesku
25 % od bruto vrednosti nagrade ne obračuna. Organizator nima nikakršnih dodatnih obveznosti iz
naslova morebitnega doplačila ali vračila dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske
odmere.
Organizator nadalje ne odgovarja za nedelovanje spletne strani organizatorja ter posledice
nedelovanja, ne glede na razlog nedelovanja.
Za razlago teh Pravil sodelovanja v nagradni igri so pristojni člani komisije organizatorja. Odločitev
organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in
velja za vse udeležence.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil sodelovanja v Nagradni igri, če to zahtevajo
razlogi tehnične ali poslovne narave. O spremembah pravil sodelovanja v Nagradni igri bo
Organizator udeležence v Nagradni igri obvestil na svoji spletni strani.
Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, to je s 23.11.2021.
Pravila Nagradne igre so na spletni strani Organizatorja www.unicreditbank.si/mc-nagradna-igra.
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z nagradno igro lahko pišete na e-naslov
MACX@unicreditgroup.si.
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