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PRAVILA NAGRADNE IGRE Z NASLOVOM Izrazi se z Akešem
1. Uvodne določbe
S temi pravili so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo pod naslovom Izrazi se z
Akešem organizira Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana.

Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme zgolj
organizator nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem tedenskih nagrad niso
pogojeni z odprtjem oz. uporabo osebnega računa Akeš ali sklenitvijo katere druge storitve pri Abanki
d.d.. Prevzem glavne nagrade je pogojen z odprtjem oz. uporabo osebnega računa Akeš. Pravila
nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Abanka d.d.,
Slovenska 58, 1517 Ljubljana.
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo določene pogoje. Ob izpolnjevanju pogojev za
sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti osvojiti nagrado.

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija storitev in ponudb na spletnem mestu www.abanka.si, izvajanje
trženjskega komuniciranja v okviru spletne strani ter promocija drugih storitev organizatorja.
3. Pomen nekaterih pojmov
V teh pravilih spodaj navedeni pojmi pomenijo:
Organizator nagradne igre je Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:


ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,



ima v šolskem letu 2017/2018 status dijaka ali študenta,



je na dan začetka nagradne igre (26. 4. 2018) stara najmanj 15 let in na dan zaključka nagradne
igre (23. 5. 2018) največ 26 let,



sodeluje v nagradni igri na naslednji način:
o

tedenske nagrade: v tedensko žrebanje se uvrstijo vsi udeleženci, ki so v aktualnem
tednu prek aplikacije na spletni strani www.nagradna-igra-abanka.si pravilno odgovorili
na nagradno vprašanje in v za to predvidenem obrazcu oddali svoje podatke z
namenom sodelovanja v nagradni igri,

o

glavna nagrada: v glavno žrebanje se uvrstijo vsi udeleženci, ki so kadarkoli v času
trajanja nagradne igre prek aplikacije na spletni strani www.nagradna-igra-abanka.si
vsaj dvakrat pravilno odgovorili na nagradna vprašanja in v za to predvidenem obrazcu
oddali svoje podatke z namenom sodelovanja v nagradni igri ter vsi obstoječi uporabniki
osebnega računa Akeša, ki so v tem času opravili vsaj eno transakcijo z bančno kartico
BA Maestro nad 20 €.

o

ter izpolnjujejo ostale navedene pogoje za sodelovanje v nagradni igri;
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soglaša s temi pravili;



ni zaposlena pri organizatorju ali osebah, ki so povezane z izvedbo nagradne igre.

Tedenski nagrajenec je izžrebanec, ki prejme tedensko nagrado.
Kot teden šteje obdobje od četrtka od 00.00 do srede do 23.59.59.
Glavni nagrajenec je izžrebanec, ki prejme glavno nagrado.

4. Potek nagradne igre
Trajanje
Nagradna igra se izvaja v Republiki Sloveniji in traja od 26. 4. 2018 do 23. 5. 2018.
Sodelovanje
Vsak udeleženec lahko v žrebanju za tedensko nagrado sodeluje enkrat, in sicer tako, da odgovori na
vprašanje na spletni strani www.nagradna-igra-abanka.si. Vsak teden bomo med tistimi, ki so pravilno
odgovorili na tedensko nagradno vprašanje, izžrebali 5 nagrajencev, ki prejmejo tedensko nagrado. V
času trajanja nagradne igre lahko tedensko nagrado vsak sodelujoči prejme samo enkrat.
Udeleženec lahko v posameznem tedenskem nagradnem žrebanju z odgovorom na vprašanje zbere
največ 30 točk. V sklopu celotnega trajanja aktivnosti v nagradni igri lahko vsak posamezni udeleženec
s pravilnimi odgovori na nagradna vprašanja zbere največ 120 točk ter na ta način sodeluje v žrebu za
glavno nagrado.
Obstoječi uporabnik osebnega računa Akeš pridobi dodatnih 50 glasovalnih točk za vsako transakcijo
nad 20 €, ki jo opravi z Akeš bančno kartico BA Maestro v času nagradne igre. Število transakcij je
neomejeno. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju za glavno nagrado mora udeleženec zbrati vsaj 50
glasovalnih točk, t.j. opraviti mora vsaj eno transakcijo nad 20 € z Akeš bančno kartico BA Maestro,
oziroma pravilno odgovoriti na vsaj dve tedenski nagradni vprašanji.
Udeleženec, ki sodeluje v nagradnem žrebanju za glavno nagrado samo z odgovarjanjem na tedenska
nagradna vprašanja, lahko zbere skupaj največ 120 točk. Udeleženec, ki poleg odgovarjanja na
tedenska nagradna vprašanja opravlja še transakcije nad 20 € z Akeš bančno kartico BA Maestro, lahko
zbere neomejeno število točk.
Kot utež se uporabijo dosežene točke posameznika, kar pomeni, da ima udeleženec s 100 točkami v
primerjavi z udeležencem z 50 točkami 50-krat več možnosti za osvojitev nagrade.
Vsak udeleženec lahko prejme največ eno tedensko nagrado. Dovoljeno je, da lahko udeleženec, ki je
prejel tedensko nagrado, prejme tudi glavno nagrado.
Prejeti osebni podatki posameznikov, ki so vneseni prek elektronskih obrazcev, se v nagradni igri
beležijo samodejno, in sicer tako, da se osebni podatki, navedeni na obrazcu, vnašajo v elektronsko
zbirko podatkov. Organizator si pridržuje pravico brez pojasnila iz žrebanja izločiti obrazce, ki so bili
samodejno generirani s programskim orodjem oz. pri katerih obstaja utemeljen sum na zlorabo
nagradne igre.
Omejitev odgovornosti organizatorja
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih nagradne
igre. Organizator ne prevzema nikakršne pravne, moralne ali materialne odgovornosti izhajajoče iz
nagrad ali odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrad.
Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake za nezanesljivost ali
nedelovanje spletne strani kot tudi nedelovanje strani Facebook in za napake na strani pošte.

5. Opis nagradne igre
Nagradna igra poteka na spletni strani www.nagradna-igra-abanka.si.
Udeleženci se v tedensko žrebanje uvrstijo preko spletne nagradne igre, in sicer tako, da preko
aplikacije dostopne na spletni strani www.nagradna-igra-abanka.si izpolnijo obrazec z zahtevanimi
osebnimi podatki (ime, priimek, e-naslov, rojstni datum in telefonska številka), ki morajo biti izpolnjeni
pravilno, potrdijo strinjanje s Pravili nagradne igre in v aktualnem tednu odgovorijo na vprašanja, ki se
navezujejo na tedenske naloge.
V žrebanje za glavno nagrado se udeleženec uvrsti neposredno, če je uporabnik osebnega računa Akeš
in v času trajanja nagradne igre opravi vsaj eno transakcijo nad 20 € z Akeš bančno kartico BA Maestro,
v glavno žrebanje pa se uvrstijo tudi vsi udeleženci, ki so prek spletne aplikacije dostopne na naslovu
www.nagradna-igra-abanka.si kadarkoli v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorili na vsaj dve
tedenski vprašanji in nato preko obrazca, dostopnega na spletni strani, oddali svoje podatke z namenom
sodelovanja v nagradni igri.
6. Potek podeljevanja nagrad
Žrebanja za tedenske nagrade potekajo v osmih krogih. Potek krogov:
1.
2.
3.
4.

Krog: od 26. 4. 2018 do 2. 5. 2018
Krog: od 3. 5. 2018 do 9. 5. 2018
Krog: od 10. 5. 2018 do 16. 5. 2018
Krog: od 17. 5. 2018 do 23. 5. 2018

Žrebanje se opravi ob četrtkih, 1. dan po koncu nagradnega kroga v prostorih agencije Erpium d.o.o.,
Letališka cesta 3c, Ljubljana in ga nadzoruje tričlanska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih pri
agenciji. Člane komisije imenuje organizator na dan začetka veljavnosti teh pravil. V primeru zadržanosti
člana komisije se imenuje nadomestni član.
Tedenske nagrade se izžrebajo med vsemi udeleženci nagradne igre, ki so v aktualnem tednu pravilno
odgovorili na vprašanje v aplikaciji in oddali zahtevane osebne podatke. Žrebanje se opravi elektronsko,
z naključno računalniško izbiro.
Tedensko nagrado lahko udeleženec prejme le enkrat. Če je med prejemniki tedenske nagrade
udeleženec, ki je nagrado že prejel, ga nadomesti rezervni izžrebanec. Če organizator naknadno (po
prejemu podatkov udeleženca) ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali
poteče rok za posredovanje dokumentov iz točke 7, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je
prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.
Žrebanje za glavno nagrado poteka v ponedeljek, 28. 5. 2018 v prostorih agencije Erpium d.o.o.,
Letališka cesta 3c, Ljubljana in ga nadzoruje tričlanska komisija, sestavljena iz dveh zaposlenih pri
agenciji in enega zaposlenega pri organizatorju nagradne igre. Člane komisije imenuje organizator na
dan začetka veljavnosti teh pravil. V primeru zadržanosti člana komisije se imenuje nadomestni član.
Glavna nagrada se izžreba med vsemi uporabniki osebnega računa Akeš, ki so opravili vsaj eno
transakcijo z Akeš bančno kartico BA Maestro v času nagradne igre, ter med vsemi udeleženci spletne
nagradne igre, ki so kadarkoli v času trajanja nagradne igre prek spletne aplikacije dostopne na naslovu
nagradna-igra-abanka.si pravilno odgovorili na vsaj 2 vprašanji in oddali zahtevane osebne podatke z
namenom sodelovanja v nagradni igri. Žrebanje se opravi elektronsko, iz ene združene baze podatkov,
z naključno računalniško izbiro.
Poleg izžrebanca bodo za tedenske in za glavno nagrado izžrebani še 3 rezervni izžrebanci za primer,
da je izžrebanec oseba, ki je v skladu s temi pravili izključena iz sodelovanja v nagradni igri. Če med

člani komisije nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak
član en glas.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
–

datumu in kraju žrebanja,

–

prisotnih osebah,

–

izžrebancu in rezervnih izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani, ter nagradi.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije ter je zavezujoč za organizatorja in vse udeležence nagradne igre.
Rezultate žrebanja bo organizator javno objavljal na spletnem mestu www.abanka.si/akes, na Facebook
profilu Akeš ter na Facebook profilu Abanka. Dobitnike tedenskih nagrad bo objavljal sproti (po prejemu
podatkov s strani nagrajenega udeleženca), rezultati žrebanja za glavno nagrado pa bodo objavljeni
najpozneje do 31. 5. 2018. Udeleženci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da z izpolnitvijo
pogojev za sodelovanje v nagradni igri ne kršijo določil zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Nadalje brezpogojno organizatorju dovoljujejo, da lahko objavi njihove osebne podatke na spletnem
mestu www.abanka.si/akes, na Facebook profilu Akeš ter na Facebook profilu Abanka. Uporabniki se
prav tako strinjajo, da njihove objave in/ali slike naprave uporabimo v marketinške namene, za kar od
organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
7. Nagrade
Nagrade so:
1. Glavna nagrada: 500 € neto na Akeš račun.
2. Tedenske nagrade: vsak teden 5 x solarni polnilec (vrednost 19,30 EUR)
Bruto vrednost glavne nagrade na dan sprejema teh pravil znaša skupaj 666,67 EUR, od česar znaša
akontacija dohodnine 166,67 EUR. Vrednost tedenske nagrade se ne všteva v davčno osnovo, saj ne
presega 42 EUR.

8. Prevzem nagrad
Rezultati žrebanja oziroma dodelitve nagrad so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče
zamenjati.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni prek elektronske pošte; e-sporočilo bodo prejeli na dan žrebanja.
Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju v 8 (osmih) dneh po prejemu obvestila pošljejo po
pošti ali e-pošti izjavo s podatkom o davčni številki in davčni izpostavi skupaj s kopijo/skenom potrdila o
davčni številki (slednje le za glavno nagrado) ter potrdilo o statusu dijaka oz. študenta (potrdilo o šolanju
oz. vpisu ali veljavna dijaška oz. študentska izkaznica). Šteje se, da prejemnik prejme elektronsko pošto
s pozivom organizatorja prvi naslednji dan po tem, ko jo je organizator poslal. Mladoletne osebe in
osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno
odobritev staršev oz. zakonitega zastopnika ter listino, iz katere izhaja njihovo pooblastilo za zastopanje
(kopijo/sken rojstnega lista, odločbe ipd.).
Prevzem tedenske nagrade:
Izžrebanec po nagrado pride osebno v njemu najbližjo poslovalnico, in sicer v 8 (osmih) dneh po
prejemu pravilno izpolnjene in podpisane izjave.
Prevzem glavne nagrade:

Izžrebanec prejme glavno nagrado tako, da bo organizator v enkratnem znesku izvedel nakazilo na
njegov osebni račun Akeš, odprt pri organizatorju, v neto znesku 500 EUR, in sicer najpozneje 1 (en)
mesec po prejemu izjave in prilog ter odprtju osebnega računa s strani nagrajenca.
Če izžrebanec ni komitent Abanke d.d., mora pri organizatorju odpreti brezplačen osebni račun Akeš,
za katerega niso potrebni redni prilivi, in sicer najpozneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva, ko
organizatorju pošlje svoje podatke in listine iz drugega odstavka te točke. Organizator mu bo račun
brezplačno odprl ob predložitvi osebnega dokumenta in potrdila o davčni številki ter potrdila o statusu
dijaka oz. študenta in ga brezplačno vodil v skladu s splošnimi pogoji Abanke d.d., ki veljajo za ta račun.
Če izžrebanec računa v navedenem roku ne bo odprl, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost
svoje obveznosti za izročitev nagrade takemu izžrebancu. Nagrada se torej v takem primeru ne podeli.
Izžrebanec, ki dopolni 27 let v času do izplačila nagrade, pri organizatorju odpre osebni račun Aračun
brez stroškov odpiranja računa in vodenja računa za obdobje 6 mesecev od odprtja.
Za poslovanje z osebnim računom Akeš in Aračun veljajo splošni pogoji Abanke d.d., ki so dostopni na
www.abanka.si.
Za vse nagrade velja, da če nagrajeni udeleženec v navedenem roku ne posreduje točnih in pravilnih
zahtevanih podatkov in listin, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti za
izročitev nagrade takemu nagrajenemu udeležencu.

9. Davki od nagrad
Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v
nagradni igri, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo obračunal in plačal akontacijo
davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi.
Akontacija dohodnine bremeni organizatorja, bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni
nagradi, povečani za akontacijo dohodnine), pa bo organizator poročal davčnemu organu, in sicer za
leto 2017, v katerem bo nagrada izplačana. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

10. Hramba dokumentacije
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:


se dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila igre
hranijo v prostorih organizatorja 3 (tri) leta;



se dokumentacija v zvezi z nagrajenci (davčna dokumentacija) hrani v skladu z veljavnimi
davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator komisijsko uniči dokumentacijo v skladu s svojimi
internimi akti.

11. Varstvo osebnih podatkov
S posredovanjem osebnih podatkov udeleženec nagradne igre soglaša, da se njegovi osebni podatki
obdelujejo tako, kot je določeno z veljavnimi predpisi in temi pravili.
Organizator obdeluje osebne podatke za namene podelitve nagrade, javno obveščanje o izžrebancih
oz. nagrajenih udeležencih nagradne igre z objavo njihovih osebnih podatkov (imena, priimka, naslova)
na spletni strani, tržne in potrošniške raziskave ter za namene neposrednega trženja, kar zlasti vključuje
pošiljanje prilagojenih ponudb, promocijskega gradiva, revij, časopisov, nagradnih natečajev in razpisov

v oglaševalske namene in vabil na dogodke ter anketiranje in zbiranje naročil, in sicer brezplačno prek
poštnih storitev, elektronske pošte in sporočil SMS/MMS ter tudi glasovnih in video klicev. Osebne
podatke bodo uporabljale tudi družbe v večinski lasti organizatorja (Afaktor d.o.o., Aleasing d.o.o.,
Analožbe d.o.o., Anepremičnine d.o.o.), in sicer za tržne in potrošniške raziskave ter za namene
neposrednega trženja, kot so opredeljeni zgoraj.
Osebne podatke bodo organizator oz. z njim povezane družbe obdelovali do prenehanja izvajanja tržnih
in potrošniških raziskav ali neposrednih trženjskih akcij oz. do preklica privolitve, v vsakem primeru pa,
dokler je to potrebno za namene podelitve nagrade in obračun davčnih obveznosti.
S posredovanjem podatkov, opredeljenih v točki 7 teh pravil, nagrajenec soglaša, da organizator
njegove osebne podatke uporabi za namene podelitve nagrade, javno obveščanje o izžrebancih
nagradne igre z objavo njihovih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni strani, obračun davčnih
obveznosti in obveščanje Finančne Uprave RS o izplačanih nagradah.
Osebne podatke bo organizator obdeloval, dokler je to potrebno za namene podelitve nagrade in
obračun davčnih obveznosti.
Preklic privolitve
Udeleženec lahko kadar koli pisno, in sicer priporočeno po pošti na naslov organizatorja Abanka d.d.,
Kontaktni center, Slovenska 58, 1517 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov akes@abanka.si,
zahteva, da organizator oz. z njim povezane družbe trajno ali začasno prenehajo uporabljati njegove
osebne podatke.
12. Dodatna pravila sodelovanja v nagradni igri







Iz istega računalnika lahko sodelujeta največ 2 različna uporabnika.
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri samo z enim uporabniškim imenom.
Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli
drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo nagradne igre.
Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega iz nadaljnjega sodelovanja v
nagradni igri.
V kolikor obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih epoštnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma
diskvalificirati.
V kolikor obstaja sum, da je udeleženec v nagradni igri goljufal oz. ravnal v nasprotju s pravili
nagradne igre, ga ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.
13. Odgovornost

Organizator ne prevzema odgovornosti za:






kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne
igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev oziroma zaradi izpada omrežja
pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko
začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
nedelovanja ali moteno delovanje storitve zaradi tehničnega nedelovanja aplikacije na spletni
strani,
kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni
igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi,
za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad,



drugih podobnih posledic.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v
nagradni igri s sodelovanjem v njej. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih
okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila odpove, začasno prekine, prestavi in/ali drugače
predhodno ali naknadno konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če
bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih udeležencev. V tem primeru prav tako ne
odgovarja za nikakršno škodo.
14. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija
nagradne igre ima pravico diskvalificirati kateregakoli sodelujočega udeleženca, za katerega sumi, da
je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v
nagradni igri so končne.
15. Končne določbe
Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 26. 4. 2018. Pravila bodo na vpogled na spletni strani
www.abanka.si/akes in v vseh poslovalnicah organizatorja do 30. 6. 2018.
Za tolmačenje posameznih določb teh pravil nagradne igre je pristojna komisija iz točke 5 teh pravil.
Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja ali iz drugih
utemeljenih razlogov. O morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na
spletni strani www.abanka.si/akes.

Abanka d.d.
Ljubljana, dne 26. 4. 2018

