PRAVILA NAGRADNE IGRE
»Naroči e-izpisek in osvoji nagrado«
Uvodne določbe
1. člen
S pravili nagradne igre (v nadaljevanju: Pravila) v sklopu promocije spodbujanja komitentov na
prehod na pridobivanje izpiskov prometa na transakcijskem računu v elektronski obliki so
urejene pravice, obveznosti in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre Banke Intesa
Sanpaolo d.d. »Naroči e-izpisek in osvoji nagrado« (v nadaljevanju: Nagradna igra).
Organizator nagradne akcije
2. člen
Organizator nagradne igre je Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper,
dav. št.: 98026305 (v nadaljevanju: Banka).
Pogoji za sodelovanje in potek igre
3. člen
V nagradni igri, ki poteka od 25.5.2020 do 31.8.2020, lahko sodelujejo:
-

komitenti Banke s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja
Nagradne igre, pri svojem skrbniku ali prek kontaktnega centra naročijo spremembo
prejemanja izpiskov o prometu na transakcijskem računu iz tiskane v elektronsko
obliko, ali pa sklenejo novo mobilno oziroma spletno banko in tam začnejo prejemati
izpiske v elektronski obliki. Ti komitenti lahko sodelujejo v nagradni igri le enkrat.

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi zaposleni Banke, razen osebe, ki so neposredno
povezane z organizacijo nagradne igre ali člani komisije.
Če se ugotovi, da izžrebana oseba ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, se
žreb te osebe šteje za neveljavnega. V tem primeru se kontaktira rezervnega nagrajenca/-ko.

Datum žreba in potek žrebanja
4. člen
Žrebanje nagradne igre bo potekalo v Poslovnem centru Rotonda, Dunajska 167 v Ljubljani,
dne 10.9.2020. Žrebanje se bo opravilo z naključno računalniško izbiro med vsemi
sodelujočimi in ne bo javno. 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 za vsakega nagrajenca/-ko izžrebala še enega rezervnega nagrajenca/-ko. V
primeru, da se izžrebani nagrajenec/-ka odpove nagradi, je ne potrdi ali je ne prevzame, se

nagrada podeli izžrebanemu rezervnemu nagrajencu/-ki. V primeru, da se tudi rezervni
nagrajenec/-ka dopove nagradi, je ne potrdi ali je ne prevzame, se nagrada ne podeli.

Nagrada
5. člen
V nagradni akciji se podeli 40 nagrad - Predplačilna kartica MOJA Activa Visa z naloženo
vrednostjo v višini 40 EUR ter ena glavna nagrada – pametni telefon iPhone 11, 128 GB.
Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva za drug izdelek ali izplačljiva v gotovini.

Davki in akontacija dohodnine
6. člen
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 organizator v svoje breme. Organizator 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 organizatorju 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.

Obvestilo in prevzem nagrade
7. člen
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po elektronski pošti, najkasneje v desetih
delovnih dneh od žrebanja. Pred koriščenjem oziroma izročitvijo nagrade je nagrajenec dolžan
izpolniti izjavo o prevzemu nagrade, ki jo prejme ob obvestilu, šele nato se začnejo postopki
za koriščenje nagrade.
Nagrajenec oziroma morebitni nadomestni nagrajenec mora v roku 10 delovnih dni od
prejetega obvestila o prejemu nagrade 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.
Nagrado bo nagrajenec prejel v bližnji poslovalnici, po dogovoru lahko tudi po pošti.
Ob prevzemu nagrade nagrajenec/-ka predloži izpolnjeno Izjavo o prevzemu nagrade oziroma
v primeru, da nagrade ne želi/more prevzeti osebno, izpolnjeno izjavo posreduje na naslov
Banke: Banka Intesa Sanpaolo d.d., Sektor za marketing in korporativno komuniciranje,s
pripisom: Nagradna igra – Naroči e-izpisek in osvoji nagrado.

Odgovornost
8. člen
Sodelujoči sodeluje v Nagradni igri na lastno odgovornost. Banka ne prevzema nobene
odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, stroške, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli
tretji utrpel kot posledico sodelovanja v Nagradni igri.
Banka 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 Nagradni igri izrecno
strinja.
V primeru okoliščin, za katere Banka ni odgovorna in nanje ne more vplivati (višja sila), lahko
odpove nagradno igro. Banka bo obvestilo o morebitni odpovedi Nagradne igre objavila na
svoji spletni strani, pri čemer s trenutkom objave se šteje, da so obveščeni vsi sodelujoči. V
takšnem primeru Banka ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani sodelujočih.
Varstvo osebnih podatkov
9. člen
S pristopom k Nagradni igri sodelujoči dovoljuje in izrecno soglaša, da Banka kot upravljavec
osebnih podatkov, vse posredovane podatke za sodelovanje v Nagradni igri obdeluje za
namene izvršitve Nagradne igre. Osebne podatke Banka 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 Banka (osebe, ki delajo v imenu in za račun
Banke – to so njeni zaposleni in njeni pogodbeni obdelovalci).
Banka bo vse podatke, pridobljenimi za namen izvedbe 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 Nagradno igro, sodelujoči izrecno dovoljuje uporabo
različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, navadna pošta, elektronska pošta.
Sodelujoči dovoljuje tudi objavo fotografije ob prevzemu nagrade s podobo nagrajenca, katere
bo banka lahko objavila na svoji spletni strani ali/in na Facebook profilu banke.
Sodelujoči v nagradni igri, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovani za namene
sodelovanja v nagradni igri, ima pravico:
-

dostopa do svojih osebnih podatkov,
pravico njihovega popravka ali izbrisa,
pravico do omejitve njihove obdelave,
pravico do njihove prenosljivosti.

Vsebina pravic sodelujočih v Nagradni igri, način njihovega izvrševanja, podatki o
pooblaščencu Banke za varstvo osebnih podatkov in druge koristne splošne informacije o
ravnanju Banke z osebnimi podatkov sodelujočih v Nagradni igri, so podani v Splošnih
informacijah o varstvu osebnih podatkov v Banki, ki so dostopne v poslovalnicah ali na spletni
strani Banke (www.intesasanpaolobank.si).
V primeru, da sodelujoči v Nagradni igri ne želi posredovati vseh zahtevanih osebnih podatkov
ali zahteva izbris že posredovanih osebnih podatkov ob pristopu k Nagradni igri, pred
zaključkom Nagradne igre, se z izbrisom vseh podatkov, posameznika ne vključi v Nagradno
igro oz. se sodelujočega izloči iz nadaljnjega sodelovanja v Nagradni igri.

V primeru vprašanj glede osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščenca Banke za
varstvo osebnih podatkov, na naslov: DPO@intesasanpaolobank.si.
Reševanje pritožb
11. člen
Vse pritožbe in reklamacije, vezane na Nagradno igro, ki jih sodelujoči pošljejo na
naslov:info@intesasanpaolobank.si, rešuje Banka. Banka se zavezuje, da bo vse prejete
pritožbe strokovno obravnavala in v primeru ugotovljenih nepravilnosti le‐te tudi razrešila. O
sprejetih ukrepih bo Banka obvestila sodelujoče.
Končne določbe
12. člen
Pravila Nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 25.5.2020. Banka si pridržuje pravico do
dopolnitev in sprememb teh pravil, ki bodo objavljene na spletni strani. Kakršno koli vprašanje,
ki se nanaša na Nagradno igro, lahko uporabniki posredujejo na elektronski naslov
info@intesasanpaolobank.si. , ki skrbi tudi za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre. Njena
razlaga je
dokončna in pritožba zoper
Ljubljana, 22.5.2020

