Pravila sodelovanja v prodajni akciji »DOBER NASVET«
UniCredit Banka Slovenija d.d. (v nadaljevanju: organizator/UniCredit Bank), Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, organizira
prodajno akcijo z naslovom »Dober nasvet«.

Vsebina in potek prodajne akcije
Organizator je pripravil prodajno akcijo »Dober nasvet«, ki je dostopna na organizatorjevi spletni strani
http://app.unicreditbank.si/dober_nasvet/.
Vsak udeleženec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v prodajni akciji, na svoj varčevalni račun, odprt pri UniCredit
Bank, prejme privlačno nagrado.

Nagrada
Nagrada za obstoječo stranko UniCredit Bank
Obstoječa stranka UniCredit Bank, ki v času trajanja prodajne akcije priporoči drugo fizično osebo, ki pri UniCredit Bank
odpre bančni paket in varčevalni račun ter na TRR pri UniCredit Bank začne prejemati redne mesečne prilive iz naslova
plače ali pokojnine, ali pravno osebo, ki pri UniCredit Bank odpre bančni paket ter na TRR pri UniCredit Bank začne
izvajati plačilni promet, za vsako priporočeno fizično ali pravno osebo prejme nagrado v višini 15 EUR.
V kolikor obstoječa stranka še nima odprtega varčevalnega računa ga bo bančni svetovalec na njeno zahtevo odprl,
nato pa bo opravljeno nakazilo nagrade. V kolikor obstoječa stranka ne uredi odprtja varčevalnega računa koriščenje
nagrade ni avtomatsko in banka nagrade ni dolžna izplačati.
Obstoječa stranka je do nagrade upravičena od dne, ko priporočena stranka izpolni vse pogoje sodelovanja. Nakazilo je
nato obstoječi stranki opravljeno v roku 10 dni pod pogojem, da ima obstoječa stranka na dan nakazila nagrade pri
UniCredit Bank odprt varčevalni račun.
Nagrade se med seboj seštevajo. Če obstoječa stranka priporoči več kot eno novo stranko, pridobi 15 EUR za vsako
priporočeno fizično ali pravno osebo.

Nagrada za priporočeno stranko UniCredit Bank
V primeru, ko je priporočena stranka fizična oseba in v času trajanja prodajne akcije odpre varčevalni račun ter bančni
paket pri UniCredit Bank in na TRR pri UniCredit Bank začne prejemati redne mesečne prilive iz naslova plače ali
pokojnine, prejme nagrado 15 EUR na svoj varčevalni račun pri UniCredit Bank.
V primeru, ko je priporočena stranka pravna oseba in v času trajanja prodajne akcije odpre bančni paket pri UniCredit
Bank in na TRR pri UniCredit Bank začne izvajati plačilni promet, prejme nagrado 15 EUR na TRR pri UniCredit Bank.

Priporočena stranka mora v roku 3 mesecev od dneva pričetka poslovanja z UniCredit Bank izpolniti pogoje prodajne
akcije, v nasprotnem primeru UniCredit Bank ni dolžna podeliti nagrade.

Priporočena stranka nagrado prejme najkasneje 10 dni po tem, ko izpolni vse pogoje.

Trajanje prodajne akcije
Prodajna akcija se začne dne 13.02.2017in velja do preklica.

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 obstoječa stranka UniCredit Bank;



ima pri UniCredit Bank odprt TRR in varčevalni račun ali ju odpre v času trajanja prodajne akcije;



pravilno izpolni spletni priporočilni obrazec ali odda priporočilo svetovalcu v poslovalnici UniCredit Bank;



priporoči drugo fizično ali pravno osebo, v kateri nima kapitalskega deleža ali lastništva.

Pogoj za sodelovanje v prodajni akciji je, da se sodelujoči strinjajo s pravili prodajne akcije, ki so dostopna na spletni
strani http://app.unicreditbank.si/dober_nasvet/. Šteje se, da s sodelovanjem v prodajni akciji sodelujoči pristane na vse
pogoje v zvezi s prodajno akcijo.

Zaposleni in študentje, ki delajo pri organizatorju in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi prodajne akcije
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 prodajni akciji.

Nakazilo oziroma izročitev nagrad
Nagrada se obstoječi in priporočeni stranki podeli v roku 10 dni od dneva, ko priporočena stranka izpolni vse pogoje
sodelovanja.
Stranka bo o nakazilu nagrade obveščena preko tiskanega ali elektronskega mesečnega izpiska, ki ga prejema za
izbrani varčevalni ali TRR račun pri UniCredit Bank.

Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov vodil zbirko osebnih podatkov udeležencev prodajne akcije v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Udeleženec izrecno dovoljuje, da organizator obdeluje zbrane osebne
podatke za namen sodelovanja v prodajni akciji, statistične obdelave, ugotavljanja uporabe storitev, prilagajanja
ponudbe in segmentacije, raziskave trga, obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za pošiljanje drugega
marketinškega gradiva. Zbirka osebnih podatkov udeležencev prodajne akcije obsega naslednje osebne podatke:



priimek in ime,



številko mobilnega ali stacionarnega telefona,



e-mail,



davčno številko



9 zadnjih številk TRR-ja

Posredovani podatki se lahko obdelujejo do pisnega preklica. Posameznik ima pravico kadarkoli pisno zahtevati, da
organizator v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega
trženja, in sicer tako, da pošlje pisni zahtevek po elektronski pošti na naslov: omni@unicreditgroup.si. Organizator bo o
prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih dneh po prejemu zahteve pisno po navadni ali elektronski pošti obvestil
posameznika, ki je to zahteval.

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov, da jih brez izrecnega dovoljenja
udeleženca ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo uporabljal samo za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Udeleženec jamči za pravilnost svojih podatkov in podatkov fizične oz. pravne osebe, ki jo priporoča (priporočena
stranka). Poleg tega tudi jamči, da je oseba oz. kontaktna oseba v podjetju, ki ga priporoča, seznanjena, da se strinja s
tem, da se njo oz. podjetje priporoči kot stranko UniCredit Bank in dovoljuje posredovanje svojih osebnih podatkov
UniCredit Bank.

Druge določbe
Stranke nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.
Nagrada ni prenosljiva in ni zamenljiva.
V skladu s 1. točko tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini nagrada, izplačana obstoječi stranki, sodi med
druge dohodke. Davčna osnova je v skladu s prvim odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini celotni doseženi
dohodek. Akontacije dohodnine se v skladu s prvim odstavkom 282. člena Zakona o davčnem postopku ne odtegne.
Obstoječa stranka je dolžna prijaviti skupno vrednost nagrad v napoved za odmero dohodnine.
Darilo, ki ga prejme priporočena fizična oseba, se skladno s 108. členom Zakona o dohodnini ne všteva v davčno
osnovo, če njegova posamična vrednost ne presega 42 EUR oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem
letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR.

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 prodajne akcije, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz
nagrade 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.

Pravila pričnejo veljati s pričetkom prodajne akcije, to je s 13.02.2017in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po enakem
postopku, kot so bila sprejeta, to je z objavo vsakokrat veljavnih pravil na spletni strani banke.

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

http://app.unicreditbank.si/dober_nasvet/.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi s prodajno akcijo lahko zainteresirana oseba piše na elektronski naslov:
omni@unicreditgroup.si.

