PRAVILA IN POGOJI ZA NAGRADNO IGRO
»S kartico Diners Club do brezplačne vinjete«

1. člen
Organizator nagradne igre
Ta pravila in pogoji določajo način izvedbe nagradne igre v reklamne namene (v nadaljevanju: nagradna
igra) z naslovom »S kartico Diners Club do brezplačne vinjete« ki jo organizira družba Erste Card d.o.o.,
Dunajska 129, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen
Namen in trajanje
Namen nagradne igre je podeliti 21 nagrad med obstoječe člane. Erste card bo izžrebal nagrajence,
ki bodo v času trajanja nagradne igre z Diners Club kartico izvedli nakup v vrednosti najmanj 21 EUR.
Nagradna igra bo potekala od 1.12.2020 do 15.01.2021.

3. člen
Nagradni sklad in vrednost nagrad
Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 2.310 EUR:
•

21 x nagrad – letna vinjeta za leto 2021 v vrednosti 110 EUR.
4. člen
Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki so imetniki Diners Club kartic.
V nagradni igri sodelujejo vsi člani Diners Cluba, ki bodo v obdobju iz 2. člena izvedli nakup s kartico
Diners Club v višini 21 EUR ali več. Kot nakup za potrebe te nagradne igre se štejejo vsi enkratni
nakupi, obročni nakupi in dvigi gotovine, izvedeni z Diners Club karticami na prodajnih mestih v
Sloveniji ali tujini, ki so višji od 21 EUR in izvedeni v skladu z veljavnimi Pravili in pogoji za članstvo
v Diners Clubu. Vsak posamičen nakup posameznega člana, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena, se
uvrsti v boben za žrebanje nagrade. Če posamezen član izvede več nakupov, se v žreb uvrsti vsak
izmed nakupov in posledično poveča verjetnost dobitka.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali njihovi ožji družinski člani (zakonec
oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
Vsak sodelujoči, za katerega bo v času trajanja nagradne igre in do datuma žrebanja odpovedano
pogodbeno razmerje z organizatorjem, avtomatično odstopa od sodelovanja v nagradni igri.
V kolikor nekdo ne želi sodelovati v nagradni igri, mora zahtevo po umiku iz »bobna« za žrebanje ali

nestrinjanje s temi Pravili in pogoji pisno sporočiti organizatorju najkasneje do konca nagradne igre
15.1.2021 do 24.00h.

5. člen
Žrebanje nagrad, obveščanje o zmagovalcu in prevzem nagrad
Žrebanje nagradne igre se bo opravilo 20.1.2021 ob 13.00 uri v prostorih organizatorja.
Organizator nagradne igre bo nagrajenca s priporočeno pisno pošiljko obvestil o rezultatih žrebanja
v roku sedmih dni po žrebanju. Osebni podatki nagrajenca bodo znani le organizatorju nagradne igre
in so zaupni, razen tisti, za čigar objavo se bo nagrajenec izrecno strinjal.
Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado v skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem
postopku obračuna in poravna v imenu in za račun nagrajenca organizator nagradne igre. Če
nagrajenec organizatorju ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna
številka) potrebnih za plačilo akontacije dohodnine, ni upravičen do nagrade.
Organizator ob koncu dohodninskega leta nagrajenca tudi obvesti o višini prejete nagrade za
namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo gredo v breme nagrajenca.
Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.
Žrebanje bo nadzirala 3 članska komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja nagradne
igre. Rezultat se vsakokrat zapisniško ugotovi. Žrebanje ni javno. Za izročitev nagrade jamči
organizator.
Organizator bo izžrebancu predal nagrado po pisnem strinjanju obrazca o prejemu nagrade.

6. člen
Osebni podatki
Organizator nagradne igre spoštuje posameznikovo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene
osebne podatke skrbno varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno
uredbo o varstvu podatkov in veljavnim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in jih brez privolitve
posameznika ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za
uspešno izvedbo nagradne igre.
Ljubljana, dne 20.11.2020
Erste Card d.o.o.

