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PRAVILA NAGRADNE IGRE ABADENARNICA

1. Uvodne določbe
S temi pravili so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo pod naslovom Nagradna
igra Abadenarnica organizira Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana.

Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme
organizator nagradne igre in družba Erpium d.o.o., ki jih hrani le v času trajanja nagradne igre,
organizator pa v skladu s točko 10. Sodelovanje v nagradni igri in pridobitev nagrad nista pogojena z
odprtjem ali uporabo osebnega računa ali sklenitvijo katere druge storitve pri Abanki d.d.. 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,



je na dan začetka nagradne igre (6. 9. 2018) stara najmanj 18 let,



pravilno odgovori na štiri (4) nagradna vprašanja,



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



soglaša s temi pravili

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki je bil izžreban.
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.
Osebni račun je transakcijski račun uporabnika, odprt pri Abanki;
Transakcije oziroma plačila z mobilno denarnico Abadenarnica so vsa plačila blaga ali storitev s
Abadenarnico na brezstičnih POS terminalih doma in v tujini.
Spletno mesto je www.abanka.si, ki je spletno mesto Abanke.
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4. Potek nagradne igre
Trajanje
Nagradna igra se izvaja v Republiki Sloveniji in traja od 6. 9. 2018 ob 00.00 do vključno 3. 10. 2018 do
23.59.
Večkratno sodelovanje
Vsak udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje večkrat, prejme pa največ eno nagrado.
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
Za nagrade se udeleženci potegujejo tako, da izpolnijo obrazec na spletni strani (https://nagradna-igraabanka.si/), pravilno odgovorijo na zastavljena vprašanja ter izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v
nagradni igri, ki so opredeljeni v točki 3.
Udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke, si lahko s plačili z mobilno denarnico Abadenarnica
dodatno povečajo možnosti za osvojitev nagrade. Če si želi udeleženec povečati možnosti za osvojitev
nagrade, mora za identifikacijo transakcij udeleženca na obrazcu izpolniti tudi polje s svojo davčno
številko, s čimer dovoljuje obdelavo transakcij mobilne denarnice Abadenarnica za namen izvedbe
nagradne igre.
6. Potek podeljevanja nagrad
Žrebanja za tedenske nagrade potekajo v štirih tednih. Potek tednov:
1.
2.
3.
4.

Teden: od 6. 9. 2018 do 12. 9. 2018 – Bluetooth slušalke
Teden: od 13. 9. 2018 do 19. 9. 2018 – Brezžični polnilec
Teden: od 20. 9. 2018 do 26. 9. 2018 – Objektiv za pametni telefon
Teden: od 27. 9. 2018 do 3. 10. 2018 – Bluetooth zvočnik

Vsak teden trajanja nagradne igre bo nagrajenih 10 udeležencev nagradne igre ki bodo prejeli tedensko
nagrado. Žrebanja bodo potekala ob četrtkih (prvo tedensko žrebanje bo potekalo 20. 9. 2018, zadnje
pa 11. 10. 2018. Pri žrebanju se bo upošteval datum izpolnjenega obrazca oz. datum plačila z
Abadenarnico.
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.
Po koncu nagradne igre bo izžrebana ena glavna nagrada med vsemi izpolnjenimi obrazci in vsemi
plačili z mobilno denarnico Abadenarnica v času od 6. 9. 2018 do 3. 10. 2018. Žrebanje glavne nagrade
bo izvedeno 12. 10. 2018. Poleg 1 izžrebanca za glavno nagrado bodo izžrebani še 3 rezervni izžrebanci
za primer, da je izžrebanec oseba, ki je v skladu s temi pravili izključena iz sodelovanja ali izžrebanec v
roku organizatorju ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov in izjave. Če med člani komisije
nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.

Žrebanje za glavno nagrado poteka v prostorih organizatorja in ga nadzoruje tričlanska komisija. Člane
komisije imenuje organizator na dan začetka veljavnosti teh pravil. V primeru zadržanosti člana komisije
se imenuje nadomestni član.
Za prevzem nagrade mora udeleženec izpolniti pogoje iz točke 8.
Žrebanja se opravijo elektronsko, z naključno računalniško izbiro.
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. Dobitnike
tedenskih nagrad bo objavljal sproti (po prejemu podatkov in izjave s strani nagrajenega udeleženca),
rezultati žrebanja za glavno nagrado pa bodo objavljeni 20. 10. 2018 ali po prejemu podatkov in izjave
s strani nagrajenega udeleženca.
Nagrajenci lahko organizatorju dovolijo, objavo njihovih osebnih podatkov na spletnem mestu
www.abanka.si ter na Facebook profilu Abanka. Uporabniki se lahko prav tako strinjajo, da organizator
uporabi njihove fotografije ob prejemu in koriščenju nagrad ter jih uporabi v marketinške namene, za kar
od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
7. Nagrade
Tedenske nagrade so:
-

1. teden: 10 x bluetooth slušalke (vrednost 38,43 EUR z DDV)
2. teden: 10 x polnilec za mobilni telefon (vrednost 41,38 EUR z DDV)
3. teden: 10 x teleskopski objektiv za pametni telefon (vrednost 15,25 EUR z DDV)
4. teden: 10 x bluetooth zvočnik (vrednost 32,88 EUR z DDV)

Glavna nagrada je:
-

1 x Samsung Galaxy S9

Bruto vrednost glavne nagrade na dan sprejema teh pravil znaša skupaj 925,17 EUR z DDV, od česar
znaša akontacija dohodnine 231,29 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.
Izžrebanci bodo o tem, da so bili izžrebani, obveščeni preko elektronske pošte, ki bo poslana na dan
žrebanja. Če banka še ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, bo obvestilo vsebovalo tudi poziv, da
organizatorju v 8 (osmih) dneh po prejemu obvestila pošljejo po pošti ali e-pošti izjavo s podatkom o
naslovu, o davčni številki in davčni izpostavi skupaj s kopijo/skenom potrdila o davčni številki (slednje le

za glavno nagrado). Šteje se, da prejemnik prejme elektronsko pošto s pozivom organizatorja prvi
naslednji dan po tem, ko jo je organizator poslal.
Prevzem nagrad:
Izžrebanci prejmejo nagrado po pošti, in sicer najpozneje v 8 dneh po prejemu podpisane izjave. Pri
glavni nagradi bo izročitev nagrade izvedena v dogovoru z nagrajencem.
Za vse nagrade velja, da če izžrebanec v navedenem roku ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih
podatkov in izjave, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti za izročitev
nagrade takemu izžrebancu.

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.
Dobitek do vrednosti 42 EUR se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini ne všteva v davčno osnovo.
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 2018, v katerem bo nagrada podeljena. 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
Organizator obdeluje osebne podatke za namene podelitve nagrade, za obračun davčnih obveznosti in
za obveščanje Finančne Uprave RS o izplačanih nagradah.
Organizator bo nekatere osebne podatke (davčno številko) uporabil za identifikacijo transakcij
udeležencev z mobilno denarnico Abadenarnica za potrebe izvedbe nagradne igre.

12. 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.

13. Končne določbe
Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 6. 9. 2018 . Pravila so na vpogled na spletni strani
www.abanka.si in v vseh poslovalnicah organizatorja do 23. 11. 2018.
Za tolmačenje posameznih določb teh pravil nagradne igre je pristojna komisija iz točke 6 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.

Abanka d.d.
Ljubljana, dne 6. 9. 2018

