PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»Vrnemo do 40 EUR za poplačilo že plačane položnice«

Organizator nagradne igre
UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator),
organizira nagradno igro »Vrnemo do 40 EUR za poplačilo položnice« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Vsebina in potek nagradne igre
Nagradna igra je dostopna na spletni strani organizatorja https://www.unicreditbank.si/poplacamopoloznico. 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 1. 12. 2018 in se zaključi dne 31. 1. 2019 ob polnoči.
Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je državljan 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 oba spodaj navedena pogoja ali sodelovala na alternativni način:
a) bo kot uporabnik aplikacije Mobilna banka GO! v času trajanja nagradne igre plačal vsaj eno
položnico v Mobilni banki GO!, pri čemer se kot relevantna transakcija oziroma položnica šteje
vsaka domača plačilna transakcija izvedena z UPN nalogom v Mobilna banka GO! in sicer v
znesku, ki je naveden v plačilnem nalogu v EUR (brez upoštevanja morebitnih drugih stroškov
in/ali provizij),
in
b) bo kot uporabnik aplikacije Mobilna banka GO! potrdil sodelovanje v nagradni igri in
seznanjenost s pogoji nagradne igre z odgovorom na sporočilo, ki ga bo prejel v Mobilni banki
GO!. Sporočilo lahko prejmejo le stranke z urejenim soglasjem GDPR, ki organizatorju dovoljuje
obveščanje o nagradnih igrah.
Vsaka posamezna transakcija se šteje kot posamezna vstopnica za udeležbo pri žrebu nagrade.
Uporabnik aplikacije Mobilna banka GO! si lahko z več plačilnimi nalogi zagotovi boljše možnosti za
nagrado, vendar pa je je isti uporabnik v primeru, da v posameznem žrebu izžreban večkrat, upravičen
le do ene nagrade v posameznem žrebu.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Oseba, ki ni uporabnik aplikacije Mobilna banka GO!
lahko v nagradni igri sodeluje na alternativni način, tako da:
a) na naslov nagradneigre@unicreditgroup.si pošlje »selfi«, ki ga posname pred katerokoli
poslovalnico organizatorja, v sporočilu navede vsaj 3 funkcionalnosti, ki se ji zdijo v aplikaciji
Mobilna banka GO! najbolj uporabne ter v mail priloži podpisano Soglasje za sodelovanje v
nagradni igri in potrdilo o seznanjenost s pogoji nagradne igre. Informacije o funkcionalnosti
aplikacije so dostopne v demo verziji aplikacije in na spletni strani organizatorja. Obrazec
»Soglasje za sodelovanje v nagradni igri in potrdilo o seznanjenost s pogoji nagradne igre« je
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dostopno na spletni strani organizatorja. Na opisan alternativni način lahko posamezna oseba
v tej nagradni igri sodeluje le enkrat.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejme ta pravila in pogoje nagradne igre, ki vključujejo
tudi določila glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov.
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.
Nagrada
V nagradnem skladu je skupno 50 nagrad v skupni vrednosti do 2.000 EUR, ki se jih podeli v 2 žrebih.
Znesek posamezne nagrade se določi na podlagi zneska transakcije, ki je bila naključno izžrebana, v
vrednosti do največ 40,00 EUR.
- V primeru, da je izžrebana transakcija nižja od vrednosti 40,00 EUR, se podeli znesek v višini
transakcije.
- V primeru, da je izžrebana transakcija višja od vrednosti 40,00 EUR, se podeli znesek v višini
40,00 EUR.
Žrebanje nagrad
Žrebanje nagrad bo potekalo v dveh delih in se bosta izvedla po načelu naključne računalniške izbire s
seznama transakcij udeležencev nagradne igre, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.
Prvo žrebanje nagrad bo potekalo dne 9. 1. 2019 ob 14. uri v poslovnih prostorih organizatorja, na
naslovu Šmartinska 140 v Ljubljani in ne bo javno. V žrebu bodo upoštevani le plačilni nalogi sodelujočih
v nagradni igri, ki so bili plačani v obdobju od 1.12.2018 do vključno 31.12.2018.
Drugo žrebanje nagrad bo potekalo dne 6. 2. 2019 ob 14. uri v poslovnih prostorih organizatorja, na
naslovu Šmartinska 140 v Ljubljani in ne bo javno. V žrebu bodo upoštevani le plačilni nalogi sodelujočih
v nagradni igri, ki so bili plačani v obdobju od 1.1.2019 do vključno 31.1.2019.
V primeru, da je izžreban nagrajenec, ki je sodeloval na alternativni način, se nagrajencu podeli nagrada
v znesku 40 EUR, vendar je ta nagrajenec upravičen le do ene nagrade v času trajanja nagradne igre.
Organizator bo skupaj izžrebal 2-krat po 25 nagrajencev, ki bodo prejeli največ eno nagrado na žreb.
V kolikor udeleženec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, organizator nadaljuje z
žrebom dokler ne izžreba vseh nagrajencev, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.
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
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so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani
organizatorja https://www.unicreditbank.si/poplacamo-poloznico.
Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad
Nagrajenec bo o nagradi obveščen najkasneje v treh dneh po izvedenem žrebu v obliki sporočila v
Mobilni banki GO!. Za izplačilo nagrade mora nagrajenec nagrado sprejeti z odgovorom na sporočilo.
Nagrajencu bo nagrada nakazana v roku 10 delovnih dni od prejema odgovora o prevzemu nagrade in
sicer na transakcijski račun, iz katerega je bil opravljen plačilni nalog za sodelovanje v nagradni igri.
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 kraja prebivališča
nagrajenca na spletni strani organizatorja https://www.unicreditbank.si/poplacamo-poloznico in na
Facebook strani organizatorja.
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 https://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.
Bruto vrednost posamezne nagrade je manjša od 42 €, zato se na nagrado akontacija dohodnine ne
obračuna. Organizator nima nikakršnih dodatnih obveznosti iz naslova morebitnega doplačila ali vračila
dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske odmere.
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi
izvirala iz predmeta nagrade ali škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav
in napak pri internetnih povezavah, ki bi nastale pri ponudniku internetne storitve. Prav tako organizator
ne odgovarja za morebitne tehnične napake ali druge napake na predmetu nagrade. Za kakovost
oziroma za brezhibno delovanje predmeta nagrade v garancijskem roku jamči proizvajalec predmeta
nagrade. Organizator tudi ni odgovoren za nepravilno delovanje predmeta nagradne igre, ki je posledica
napačne uporabe in neznanja uporabnika.
Organizator nadalje tudi 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.
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Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, to je s 1. 12. 2018.
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 nagradne igre so na spletni strani Organizatorja https://www.unicreditbank.si/poplacamopoloznico.
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z nagradno igro lahko pišete na e-naslov PR@unicreditgroup.si.
Ljubljana, 1. december 2018
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