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PRAVILA PROMOCIJE IN NAGRADNE IGRE  

»S KARTICO MASTERCARD PO NAKUPIH NA OBROKE« 

 

 

1. Splošno 

S pravili promocije in nagradne igre »S kartico Mastercard po nakupih na obroke« (v 

nadaljevanju Pravila) se določajo pogoji podelitve promocijske nagrade ter sodelovanja v 

nagradni igri. Nagradna igra in promocija trajata od dne 04. 03. 2022 do 31. 05. 2022.  

2. Podatki o organizatorju in izvajalcu promocije in nagradne igre 

Organizator promocije in nagradne igre je podjetje Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 

ulica 14, 6502 Koper, ID za DDV: SI98026305 (v nadaljevanju: organizator).  

 

Za izvedbo promocije in nagradne igre ter podelitev nagrad skrbi podjetje POVEM d.o.o., 

Trstenjakova 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).  

3. Namen ter pogoji promocije in nagradne igre 

Namen promocije in nagradne igre je promocija novega produkta oziroma storitve v ponudbi 

organizatorja, to je funkcije plačevanja na obroke s plačilnimi karticami Mastercard, ki jih izdaja 

organizator.  

 

Promocija in nagradna igra potekata v dveh fazah. 

 

Prva faza predstavlja promocijo, v kateri bo organizator podelil 100 darilnih bonov, vsakega v 

vrednosti 40 € (darilni boni trgovin Hervis, Big Bang ali Merkur) prvim 100 sodelujočim, ki bodo v 

obdobju od dne 04. 03. 2022 do 31. 05. 2022 preko organizatorjeve spletne strani odprli nov 

bančni račun s sklenitvijo paketa Digital in dodatno v eni izmed organizatorjevih poslovalnic 

izbrali novo plačilno kartico Mastercard z možnostjo obročnega odplačevanja, ki jo izda 

organizator ter jo aktivirali.  

 

Druga faza predstavlja nagradno igro, v kateri bo organizator med vsemi sodelujočimi, ki bodo 

v času trajanja promocije in nagradne igre opravili obročni nakup s plačilno kartico 

Mastercard, opravil naključni žreb, s katerim bo naključno izbral 5 glavnih nagrajencev, ki bodo 

prejeli 1 izmed 5 glavnih nagrad.  

 

V drugi fazi oziroma v nagradni igri lahko sodelujejo vsi imetniki plačilnih kartic Mastercard, ki jih 

je izdal organizator in so v času trajanja promocije in nagradne igre opravili obročni nakup z 

omenjeno kartico. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi preostali posamezniki na način, da na 

naslov organizatorja v času trajanja promocije in nagradne igre pošljejo pismo v dolžini vsaj 500 

besed z opisom enega izmed svojih prijetnih doživetij ob nakupovanju s plačilno kartico na 

obroke. Upoštevala se bodo pisma, ki bodo prispela na naslov organizatorja - Intesa Sanpaolo 
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Bank, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dneva trajanja promocije in 

nagradne igre, in bodo vsebovala ime, priimek, datum rojstva in elektronski naslov 

sodelujočega. 

   

4. Sodelujoči 

V promociji oziroma nagradni igri lahko skladno s pogoji iz točke 3 teh Pravil sodelujejo vse 

polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času promocije 

oziroma nagradne igre izpolnjujejo pogoje za odprtje bančnega računa, pridobitve plačilne 

kartice Mastercard z možnostjo obročnega poslovanja, ki jo izda organizator in jo aktivirajo ter 

sprejmejo predmetna Pravila. 

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 

V nagradni igri in promociji ne morejo sodelovati zaposleni oz. predstavniki organizatorja in 

izvajalca, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci), druge osebe, ki 

neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe.  

 

5. Potrditev Pravil promocije in nagradne igre 

S sodelovanjem v promociji oziroma nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo predmetna 

Pravila in se z njimi strinjajo, kar storijo do zaključka promocije oziroma nagradne igre na 

naslednje načine: 

 S podpisom obrazca v poslovalnici, v kolikor sodelujoči sodeluje tako v promociji kakor 

v nagradni igri; 

 Prek elektronske pošte bodo sodelujoči v nagradni igri prejeli sporočilo organizatorja, 

prek katerega bodo potrdili sodelovanje le v nagradni igri; 

 Sodelujoči v nagradni igri, ki za sodelovanje pošljejo pismo v skladu s 3. členom 

predmetnih Pravil, dejansko potrdijo sodelovanje v nagradni igri in strinjanje s Pravili s 

tem, ko pošljejo pismo, ter organizatorju posredujejo naslednje podatke: ime, priimek, 

datum rojstva in e-naslov.  

 

Naključen žreb nagrajencev v nagradni igri je dokončen, organizatorju in izvajalcu ga ni treba 

utemeljiti in zoper njega pritožba ni mogoča.  

 

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pravila in pogoji nagradne igre 

pričnejo veljati z dnem 04. 03. 2022 in veljajo do vključno dne 31. 5. 2022 oz. do podelitve vseh 

nagrad.  

 

Posamezni sodelujoči lahko v promociji oziroma nagradni igri sodeluje le enkrat in je upravičen 

do prejema 1 darilnega bona v vrednosti 40 € oziroma 1 izmed 5 glavnih nagrad višje vrednosti.   

 

6. Nagradni sklad 

V sklopu 1. dela oziroma promocije je predvidenih 100 darilnih bonov manjše vrednosti:  

 100 x darilni bon v vrednosti 40 € (v trgovinah Hervis, Merkur ali Big Bang, po izbiri 

upravičenega sodelujočega) 
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V sklopu 2. dela oziroma nagradne igre je predvidenih 5 nagrad:  

 1 x Kavni aparat ILLY Iperespresso X7.1 (213,99 €) 

 1 x KITCHENAID 5K45SSEBM Classic 275W (519,99 €) 

 1 x Robotski sesalnik iRobot Roomba  i3552+ (649,99 €) 

 1x iPhone 13 256 GB Midnight (1.094,99 €) 

 1 x 55OLED706/12 PHILIPS TV sprejemnik (1.499,00 €) 

 

7. Davčne obveznosti 

Vrednost nagrad pod točko 6, je izražena v maloprodajni vrednosti, v evrskem znesku z DDV.  

 

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa 

se tudi ne šteje v davčno osnovo prejemnika.  

 

Nagrajencu/-ki se skladno s 108. členom Zakona o dohodnini, ki velja na dan sprejetja teh 

Pravil, vrednost dobitka v nagradni igri, ki presega 42 EUR, všteje v davčno osnovo. Davčne 

obveznosti bo ob predaji nagrade poravnal izvajalec v svoje breme. Izvajalec bo za 

nagrajenca/-ko ob predaji nagrade odvedel akontacijo dohodnine od bruto vrednosti 

nagrade v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenec/-ka, kot zavezanec/-ka za dohodnino, je 

dolžen/-na pisno posredovati izvajalcu natančne osebne podatke pred prevzemom nagrade: 

ime in priimek, naslov, davčno številko, izjavo o strinjanju s prevzemom nagrade. Bruto znesek 

nagrade in znesek plačane akontacije dohodnine bo vključen v informativnem izračunu 

dohodnine prejemnika nagrade. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine 

v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. 

 

8. Datum žrebanja in potek žrebanja 

Žrebanje nagradne igre bo potekalo v Poslovnem centru Rotonda, Dunajska 167 v Ljubljani, 

dne 8. 6. 2022. Imetniki plačilnih kartic Mastercard, ki jih je izdal organizator, ki so v času trajanja 

nagradne igre opravili obročni nakup z omenjeno kartico, bodo označeni s posebnimi 

identifikacijskimi številkami, ki se jih vključi v elektronski žreb. Organizator bo podatke o obročnih 

nakupih uporabil izključno za potrebe nagradne igre. V žreb bodo uvrščena tudi vsa pisma 

sodelujočih, ki so izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri. Pisma bodo prav tako 

oštevilčena, številke pa bodo enakovredno uvrščene v elektronski žreb. Žrebanje se bo opravilo 

z naključno računalniško izbiro med vsemi sodelujočimi skladno s temi Pravili, v žreb bodo 

vključena tudi vsa pravočasno prispela pisma in ne bo javen. Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) 

- članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Banke. O poteku žrebanja bo komisija sestavila 

zapisnik in potrdila verodostojnost vsebine s podpisi.  

 

Komisija bo poleg 5 (petih) nagrajencev izžrebala še 5 (pet) rezervnih nagrajencev, razvrščenih 

glede na čas izbora. Če se posamezni izžrebani nagrajenec/-ka odpove nagradi, je ne potrdi 

v roku 10 dni od prejetega obvestila o rezultatu izžreba ali je ne prevzame v roku 14 dni od 

poslanega obvestila o prevzemu nagrade ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni 

igri ali mu/ji ni mogoče podeliti/izročiti nagrade, se nagrada podeli izžrebanemu rezervnemu 

nagrajencu/-ki, prvemu po vrsti glede na čas žreba. Če se tudi vsi rezervni nagrajenci 

odpovedo nagradi, je ne potrdijo, je ne prevzamejo ali jim je ni mogoče podeliti/izročiti, se 

nagrada ne podeli. 
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9. Podelitev nagrad in obveščanje nagrajencev 

 
V prvi fazi oziroma promociji bo organizator podelil 100 darilnih bonov prvim 100 sodelujočim, 

ki bodo v času trajanja promocije, kronološko gledano, izpolnjevali pogoje za sodelovanje v 1. 

fazi, skladno z 2. in 3. točko teh Pravil. 

 

Organizator bo svoje stranke o uvrstitvi med prvih 100 in pravici za koriščenje darilnega bona 

pri enem od trgovskih partnerjev po lastni izbiri seznanil preko dogovorjenih poti obveščanja. 

Organizator bo posameznega upravičenca do darilnega bona usmeril na izvajalca nagradne 

igre, ki bo poskrbel za izročitev darilnega bona in podajanje podrobnih informacij o možnostih 

njegovega unovčenja. Izvajalec nagradne igre bo z nagrajenci komuniciral preko 

elektronskega naslova mastercard@povem.si . 

 

Organizator bo sodelujoče obveščal, da so se uvrstili med prvih 100 enkrat tedensko in sicer, 

vsak petek do 16.00 ure, vse do zaključka promocije oziroma, do zapolnitve kvote prvih 100 

sodelujočih. 

 

V drugi fazi oziroma v nagradni igri bo organizator med vsemi, ki bodo na dan žrebanja 

izpolnjevali pogoje za sodelovanje v nagradni igri skladno z 2. in 3. točko teh Pravil, izžrebal 5 

nagrajencev, ki bodo prejeli po 1 izmed 5 glavnih nagrad. Vsak nagrajenec bo o prejemu 

nagrade obveščen po elektronski pošti z elektronskega naslova mastercard@povem.si (oz. po 

navadni pošti, če e-naslova nimamo), najpozneje v 10 (desetih) delovnih dneh od žrebanja. 

Pred koriščenjem oziroma izročitvijo nagrade je nagrajenec dolžan izvajalcu vrniti podpisano 

in izpolnjeno izjavo, da prevzema nagrado, ki jo prejme ob obvestilu, šele nato se začnejo 

postopki za podelitev nagrade.  

 

Nagrajenec promocije oziroma nagradne igre mora v roku 10 delovnih dni od prejetega 

obvestila o prejemu darilnega bona oziroma nagrade izvajalcu poslati izpolnjeno in podpisano 

izjavo o prevzemu nagrade, vključno s podatki: »ime in priimek, naslov, davčna številka«, v 

nasprotnem primeru se šteje, da se odpoveduje nagradi oziroma darilnemu bonu.  

 

Za tem bo organizator nagrajence za prevzem nagrade prav tako usmeril na izvajalca 

nagradne igre, na elektronski naslov mastercard@povem.si    

 

Nagrajenci, ki jim je podeljena nagrada ali darilni bon, dovoljujejo javno objavo svojih osebnih 

podatkov (ime in priimek) ter objavo fotografije prevzema nagrade oziroma darilnega bona 

na spletni strani www.intesasanpaolobank.si/prebivalstvo/nagradna-igra-mastercard-2022 ali 

Facebook profilu organizatorja, z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oziroma 

prevzema nagrade. 
 

10. Pravica do podelitve nagrade 

Nagrada ali darilni bon se podeli, razen, če nagrajenci ne izpolnjujejo Pravil in pogojev 

nagradne igre ali delujejo v nasprotju le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v 

zahtevanem roku po prejemu obvestila izvajalca nagradne igre o prejemu nagrade, ne 

pošljejo izvajalcu potrditve pravilnosti podatkov v predpisani izjavi. Prav tako se nagrada ne 

mailto:mastercard@povem.simastercard@povem.si
mailto:mastercard@povem.si
mailto:mastercard@povem.si
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.intesasanpaolobank.si_prebivalstvo_nagradna-2Digra-2Dmastercard-2D2022&d=DwMGaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=gkr2CHYKw9w-cm13hRdvUOwxOXM_EwYCD0PvsAkDw_I&m=rnnR7q8xVT2A59BzuB7jtQxisIHqwVXUTcDSDrZ_5v10TFkPsAxonB9tRzkmWCWP&s=3sHVty_KHjFi17i7OX44F7gIP-vpAnRDeueSlQdVLR8&e=
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podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način po presoji organizatorja 

širijo sovražni govor.  

 

V navedenih primerih je organizator oz. izvajalec nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost 

vseh obveznosti. Izvajalec z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi.  

 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.  

 

11. Izključitev odgovornosti 

Sodelujoči sodeluje v promociji oziroma nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne 

prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, stroške, ki bi jih 

sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v promociji in nagradni igri. 

 

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali stroške, ki bi nastali kot 

posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej promociji 

oziroma nagradni igri izrecno strinja. 

 

V primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren in nanje ne more vplivati (višja sila), 

lahko odpove nagradno igro. Organizator bo obvestilo o morebitni odpovedi promocije 

oziroma nagradne igre objavil na svoji spletni strani, pri čemer se s trenutkom objave šteje, da 

so obveščeni vsi sodelujoči. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo 

škodo na strani sodelujočih. 

 

12. Varstvo osebnih podatkov 

S pristopom k promociji oziroma nagradni igri sodelujoči dovoljuje in izrecno soglaša, da 

organizator kot upravljavec osebnih podatkov, vse posredovane podatke za sodelovanje v 

promociji oziroma nagradni igri obdeluje za namene izvršitve nagradne igre. Osebne podatke 

organizator obdeluje in varuje skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba 

(EU) 2016/679,GDPR). Osebne podatke, pridobljene s pristopom k nagradni igri, obdeluje 

organizator (osebe, ki delajo v imenu in za račun Banke – to so njeni zaposleni in njeni 

pogodbeni obdelovalci). Sodelujoči, ki je upravičen do nagrade soglaša, da organizator za 

namen izvedbe in podelitve nagrade iz promocije oziroma nagradne igre, njegove osebne 

podatke posreduje izvajalcu nagradne igre. 

 

Organizator in izvajalec bosta vse podatke, pridobljene za namen izvedbe te promocije 

oziroma nagradne igre, ki niso nujni za dokazovanje izvršitve nagradne igre, po zaključku le-te 

trajno izbrisala ali anonimizirala v svojih bazah podatkov. 

 

Za namene komunikacije v zvezi s to promocijo oziroma nagradno igro, sodelujoči izrecno 

dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov: telefon, navadna pošta, elektronska 

pošta. Sodelujoči dovoljuje tudi objavo fotografije ob prevzemu nagrade s podobo 

nagrajenca, navedbo imena in priimka, katere bo organizator lahko objavila na svoji spletni 

strani ali/in na Facebook profilu organizatorja. V kolikor je izžreban sodelujoči, ki sodeluje s 

pismom, le-ta soglaša, da lahko organizator pismo javno objavi na svoji spletni strani. 

 

Sodelujoči v promociji oziroma nagradni igri, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

posredovani za namene sodelovanja v promociji oziroma nagradni igri, ima pravico: 
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• dostopa do svojih osebnih podatkov, 

• pravico njihovega popravka ali izbrisa, 

• pravico do omejitve njihove obdelave, 

• pravico do njihove prenosljivosti. 

 

Vsebina pravic sodelujočih v promociji oziroma nagradni igri, način njihovega izvrševanja, 

podatki o pooblaščencu organizatorja za varstvo osebnih podatkov in druge koristne splošne 

informacije o ravnanju organizatorja z osebnimi podatki, so podani v Splošnih informacijah o 

varstvu osebnih podatkov v Banki, ki so dostopne v poslovalnicah ali na spletni strani Banke 

(www.intesasanpaolobank.si). 

 

Če sodelujoči v promociji ali nagradni igri ne želi posredovati vseh zahtevanih osebnih 

podatkov ali zahteva izbris že posredovanih osebnih podatkov ob pristopu k promociji oziroma 

nagradni igri pred zaključkom le-te, se z izbrisom vseh podatkov posameznika ne vključi v 

promocijo oziroma nagradno igro oz. se sodelujočega izloči iz nadaljnjega sodelovanja. 

V primeru vprašanj glede osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščenca organizatorja 

za varstvo osebnih podatkov, na naslov: DPO@intesasanpaolobank.si. 

13. Reševanje pritožb 

Vse pritožbe in reklamacije vezane na promocijo oziroma nagradno igro, ki jih sodelujoči 

pošljejo na naslov: info@intesasanpaolobank.si, rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da 

bo vse prejete pritožbe strokovno obravnavala in v primeru ugotovljenih nepravilnosti le‐ te tudi 

razrešila. O sprejetih ukrepih bo organizator obvestil sodelujoče. 

14. Končne določbe 

Pravila promocije in nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 04. 03. 2022. Organizator si pridržuje 

pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil, ki bodo objavljene na spletni strani. Kakršno koli 

vprašanje, ki se nanaša na promocijo oziroma nagradno igro, lahko uporabniki posredujejo na 

elektronski naslov info@intesasanpaolobank.si. 

 

 

Ljubljana,  04. 03. 2022 
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