POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE AKCIJE »Diners 24_24«
I.

PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV
BANKA SPARKASSE d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji
(v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje in pravila za nagradno akcijo »Diners 24_24«(v nadaljevanju: nagradna akcija).

II.

ORGANIZATOR NAGRADNE AKCIJE
Organizator nagradne igre je BANKA SPARKASSE d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, ki nagradno akcijo organizira pod
imenom »Diners 24_24«.

III.

NAMEN NAGRADNE AKCIJE
Namen nagradne igre »Diners 24_24« je spodbujanje in promocija nagradne akcije za produkt Mali paket in Srednji paket,
sodelujoči pa ob izpolnitvi pogojev iz IV. točke, prejmejo 24 mesecev brezplačnega vodenja računa, 24 mesecev brezplačne
članarine za kartico Diners Club Sparkasse.

IV.

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI
V nagradni akciji lahko sodeluje katerakoli oseba, ki v času trajanja nagradne akcije
- Z Banko sklene pogodbo o vodenju transakcijskega računa za produkt Mali paket ali Srednji paket z namenom prejemanja rednih
dohodkov izplačanih s strani delodajalca ali pokojnine ter z družbo Erste Card d.o.o. sklene pogodbo o uporabi kartice Diners
Club Sparkasse.
V nagradni akciji ne morejo sodelovati obstoječe stranke Banke, ki so pred začetkom nagradne igre že imele sklenjeno pogodbo
o vodenju transakcijskega računa z Banko ter vsi tisti, ki že imajo kartico Diners Club.
V nagradni akciji ne morejo sodelovati osebe, ki imajo v času trajanja prodajne akcije pri Banki blokiran kakršenkoli račun in/ali se
zoper njih vodi postopek zaradi insolventnosti.
V nagradni akciji ne morejo sodelovati lastni zaposleni v Banki ter njenih hčerinskih družbah.

V.

TRAJANJE NAGRADNE AKCIJE
Nagradna akcija poteka od 05.01.2022 od 09.00 ure do 28.2.2022 do 17.00 ure (GMT +2).

VI.

NAGRADA
Nagrada je 24 mesecev brezplačnega vodenja računa sklenjenega prek te nagradne akcije, 24 mesecev brezplačne članarine za
kartico Diners Club Sparkasse. Nagrada velja ob izpolnitvi pogojev iz IV. točke SPP.
Nagrade ni možno izplačati v drugačni obliki in ni prenosljiva na druge osebe.
Nagradna akcija se izključuje z drugimi nagradnimi akcijami banke, ki so vezane na transakcijske račune.

VII.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Banka bo nagrajenca o nagradi obvestila ob odprtju transakcijske računa.

VIII.

POGOJI PREJEMA NAGRAD
Banka si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če se ugotovi, da je nagrajenec
sodeloval v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre in da nagrade zaradi napačnih in/ali nepravilno posredovanih
podatkov ni mogoče dostaviti.

IX.

AKONTACIJA DOHODNINE
Posamezna nagrada obstoječi stranki za pripeljano stranko je dohodek v skladu s 1. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna
osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. Akontacije dohodnine se v skladu s prvim
odstavkom 282. člena ZDavP-2 ne odtegne. Obstoječa stranka je dolžna prijaviti skupno vrednost nagrad v napoved za odmero
dohodnine.

X.

ODGOVORNOST BANKE
Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrad, s čimer se sodelujoči v
nagradni akciji izrecno strinjajo.

XI.

VAROVANJE PODATKOV
Sodelujoči v nagradni akciji s sprejemom teh Splošnih poslovnih pogojev in pravil nagradne akcije »Diners 12_12« izrecno soglaša
in dovoljuje (osebna privolitev) Banki, da za potrebe izvedbe te nagradne igre vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih
podatkov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov do preklica sodelujočega.
Udeleženec dovoljuje Banki, da lahko uporablja, shranjuje, vključuje podatke v baze podatkov, izključno za namene izvajanja teh
splošnih pogojev in izvedbo nagradne akcije, za statistične obdelave podatkov o uporabnikih Banke, za ugotavljanje uporabe
storitev ter za obveščanje in posredovanje novosti in ugodnosti, za kar uporabnik dovoljuje Banki uporabo različnih komunikacijskih
poti, kot so telefon, osebna pošta, elektronska pošta, sms/mms in drugo ter izrecno dovoljuje posredovanje podatkov (vključno z
iznosom podatkov iz Republike Slovenije) tudi družbam v Skupini Sparkasse ter svojim matičnim ali sestrskim in podobnim družbam
ter pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, ne glede na njihov sedež, če imajo enak standard varovanja osebnih podatkov
kot Banka, v skladu z namenom kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja.
Banka se zavezuje, da bo podatke varovala in jih uporabljala skladno z zakonom in le za namene, za katere so bili pridobljeni, prav
tako podatkov ne bo posredovala tretjim osebam razen osebam iz prejšnjega odstavka tega člena.
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XII.

PRITOŽBE
Vse pisno poslano pritožbe rešuje Banka kot organizator nagradne akcije. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati po
predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za
prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

XIII.

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV
Ti SPP-ji veljajo od 05.01.2022 do zaključka nagradne akcije in so objavljeni na spletni strani www.sparkasse.si ter so na voljo v
poslovni enoti Banke. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.
Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O spremembah in novostih glede
nagradne akcije bo obveščala preko spletne stran www.sparkasse.si.

XIV.

PRISTOJNO SODIŠČE
Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Predmetni SPP veljajo od 05.01.2022.
Banka Sparkasse d. d.

