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Pravila sodelovanja v prodajni akciji
»Ekskluzivna ponudba za odprtje bančnega paketa preko spleta«
UniCredit Banka Slovenija d.d. (v nadaljevanju: organizator/UniCredit Bank), Ameriška ulica 2, 1000
Ljubljana, organizira prodajno akcijo z naslovom »Ekskluzivna ponudba za odprtje bančnega paketa preko
spleta«, ki udeležencem prinaša denarne ugodnosti.
Vsebina in potek prodajne akcija
Organizator je pripravil prodajno akcijo, katere vsebina je dostopna na njegovi spletni strani
https://www.unicreditbank.si/si/prebivalstvo/pripomocki/splosni-pogoji.html.

Pogoji za sodelovanje
Udeleženec prodajne akcije je lahko vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 je državljan Republike Slovenije;
 ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 je dopolnila najmanj 18 let;
 je nova stranka UniCredit Bank;
 v času trajanja prodajne akcije preko digitalne aplikacije UniCredit Bank izvede registracijo,
identifikacijo in odprtje bančnega paketa.
Denarne ugodnosti iz naslova prodajne akcije se izplačajo na udeleženčev novo odprti transakcijski račun
pri UniCredit Bank.
Pogoj za izplačilo denarne ugodnosti je izpolnitev posameznega pogoja ali več njih v roku 6 mesecev od
odprtja transakcijskega računa. Vsak izpolnjen pogoj se upošteva le enkrat.
Stranka je do denarne ugodnosti upravičena v času trajanja prodajne akcije.
Pogoj za sodelovanje v prodajni akciji je, da se sodelujoči strinja s pravili prodajne akcije.
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Denarna ugodnost
Nova stranka UniCredit Bank, ki v roku 6 mesecev od odprtja transakcijskega računa izpolni Pogoje za
sodelovanje, za vsak izpolnjen pogoj prejme denarno ugodnost v višini 10 EUR , ki se nakaže na njen novo
odprt transakcijski račun.
Pogoj
Izvede prvo plačilo z debetno kartico Mastercard UniCredit Bank.
Izvede prvo plačilo prek Online ali Mobilne banke UniCredit bank in z računa
odprtega preko digitalne aplikacije.
Na novo odprtem transakcijskem računu UniCredit Bank je prvič knjižen znesek,
ki je enak ali večji od 800 EUR (vsi prilivi na račun, razen prilivov iste stranke
UniCredit Bank).

Paket Sproščeni
10,00 EUR

Pogoj
Izvede prvo plačilo z debetno kartico Mastercard UniCredit Bank.
Izvede prvo plačilo s kartico MasterCard z odloženim plačilom ali s kreditno
kartico Visa UniCredit Bank.
Izvede prvo plačilo prek Online ali Mobilne banke UniCredit bank in z računa
odprtega preko digitalne aplikacije.
Na novo odprtem transakcijskem računu UniCredit Bank je prvič knjižen znesek,
ki je enak ali večji od 800 EUR (vsi prilivi na račun, razen prilivov iste stranke
UniCredit Bank).

Paket Aktivni
10,00 EUR

Pogoj
Izvede prvo plačilo z debetno kartico Mastercard UniCredit Bank.
Izvede prvo plačilo s kartico MasterCard z odloženim plačilom ali s kreditno
kartico Visa UniCredit Bank.
Izvede prvo plačilo prek Online ali Mobilne banke UniCredit bank in z računa
odprtega preko digitalne aplikacije.
Na novo odprtem transakcijskem računu UniCredit Bank je prvič knjižen znesek,
ki je enak ali večji od 800 EUR (vsi prilivi na račun, razen prilivov iste stranke
UniCredit Bank).

Paket Brezmejni
10,00 EUR

Pogoj
Izvede prvo plačilo z debetno kartico Mastercard UniCredit Bank.
Izvede prvo plačilo prek Online ali Mobilne banke UniCredit bank in z računa
odprtega preko digitalne aplikacije.
Na novo odprtem transakcijskem računu UniCredit Bank je prvič knjižen znesek,
ki je enak ali večji od 800 EUR (vsi prilivi na račun, razen prilivov iste stranke
UniCredit Bank).

Paket Digitalni
10,00 EUR
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Pogoj
Izvede prvo plačilo z debetno kartico Mastercard UniCredit Bank.
Izvede prvo plačilo prek Mobilne banke GO! in s transakcijskega računa, odprtega
prek digitalne aplikacije.
Na novo odprtem transakcijskem računu UniCredit Bank je prvič knjižen znesek,
ki je enak ali večji od 300 EUR (vsi prilivi na račun, razen prilivov iste stranke
UniCredit Bank).

Paket Sproščeni z
ugodnostjo Mladi
10,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR

Nakazilo posamezne denarne ugodnosti
Denarno ugodnost obstoječa stranka prejme v roku 10 dni od dneva izpolnitve vsakega posameznega
pogoja.
Stranka bo o nakazilu obveščena na tiskanem ali elektronskem mesečnem izpisku za izbrani transakcijski
račun pri UniCredit Bank.
Druge določbe
Udeleženci nimajo pravice zahtevati drugačne ugodnosti ali ugodnosti v večjih količinah od tistih, ki so
navedene v teh pravilih.
Ugodnost ni prenosljiva in ni zamenljiva. Denarne ugodnosti ni mogoče izplačati v gotovini.
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi prodajne akcije, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi
izvirala iz ugodnosti ali bi jo sodelujoči utrpel zaradi logističnih ovir in tehničnih težav.
Za razlago teh Pravil sodelovanja v prodajni akciji so pristojni člani komisije organizatorja. Odločitev
organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s prodajno akcijo in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja
za vse sodelujoče.
Ugodnost po tej prodajni akciji je dostopna vsem udeležencem pod enakimi pogoji in šteje za ugodnost
po 7. točki 19. člena ZDoh-2.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil sodelovanja v prodajni akciji, če to zahtevajo razlogi
tehnične ali poslovne narave. O spremembah pravil sodelovanja v prodajni akciji bo organizator
sodelujoče v prodajni akciji obvestil na svoji spletni strani. Pravila prodajne akcije so dostopna na spletni
strani organizatorja, in sicer na: https://www.unicreditbank.si/si/prebivalstvo/pripomocki/splosnipogoji.html.
Pravila pričnejo veljati s pričetkom prodajne akcije, to je s 1.7.2021 in veljajo do preklica ter se lahko
spreminjajo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot so bila sprejeta, to je z objavo vsakokrat veljavnih
pravil na spletni strani organizatorja.
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