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Splošni pogoji in pravila nagradne igre
»Mimogrede po zavarovanje«
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Skladno s temi splošnimi pogoji in pravili SKB banka d.d.Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana (v nadaljevanju: SKB) prireja
nagradno igro pod imenom »Mimogrede po zavarovanje« (v nadaljevanju: nagradna igra).
2. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
3.1 Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 2. 11. 2016 do vključno 7. 12. 2016.
3.2 Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne
morejo sodelovati zaposleni v SKB d. d. ter zaposleni v podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V žrebanju za nagrade
bodo sodelovali vsi udeleženci, ki bodo v času od 2. 11. do 7. 12. 2016 v SKB pristopili k enemu od zavarovanj zavarovalnice
GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana: Avtomobilsko zavarovanje, Naložbeno življenjsko zavarovanje Generali GaranT, Življenjsko
zavarovanje kreditojemalcev stanovanjskih kreditov, Zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca, Življenjsko zavarovanje
kreditojemalcev potrošniških kreditov, Življenjsko zavarovanje, Premoženjsko zavarovanje, Nezgodno zavarovanje, Paket turističnega
in zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini ali Zavarovanje Generali Turist z asistenco v tujini (v nadaljevanju GENERALI
zavarovanje) in bodo do 31.1. 2017 prejeli od GENERALI zavarovalnice d.d., Ljubljana polico sklenjenega zavarovanja.
4. NAGRADE IN PODELITEV NAGRAD
4.1 Nagrade
V okviru nagradne igre bo SKB podelila 10 nagrad.
1. – 10. nagrada: vrednostna kartica za 30 EUR podjetja dm drogerie market d.o.o.
4.2 Podelitev nagrad
Žrebanje nagrad bo potekalo 6. 2. 2017 na sedežu banke SKB v prisotnosti 3-članske komisije, ki jo sestavljajo predstavniki
organizatorja. Izid žrebanja je dokončen.
Nagrajenci nagradne igre bodo o nagradi obveščeni po pošti ali mailu. Ime in začetnica priimka izžrebanih dobitnikov nagrade bodo
tega dne (6. 2. 2017) objavljeni tudi na spletni strani www.skb.si, s čimer se sodelujoči, v primeru da prejme nagrado, izrecno strinja.
SKB bo do 10. 2. 2017 po pošti ali mailu obvestila nagrajence o izboru. Če se nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade v roku
10 dni od dneva objave rezultatov nagradnega žrebanja na spletni strani www.skb.si, mu SKB nagrade ni dolžna izročiti in tudi ni
upravičen do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru je SKB prosta vseh obveznosti do tega nagrajenca ter lahko nagrado porabi
za katerikoli drug namen. Vsak nagrajenec je dolžan pred prevzemom nagrade podpisati izjavo, ki je pogoj za prejem nagrade.
5. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. SKB se zavezuje,
da bo od bruto vrednosti nagrade odvedla akontacijo dohodnine v skladu z vsakokrat veljavnimi zakonskimi predpisi. Nagrajenec se
izrecno strinja, da gredo morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo v breme nagrajenca.
Vse davščine in druga javna bremena, ki so povezana z nakazilom nagrade, gredo v celoti v breme SKB. Skladno s 108. Členom
Zakona o dohodnini se v davčno osnovo ne všteva posamezno darilo, če njegova vrednost ne presega 42 EUR oziroma če skupna
vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR. Če bo obstoječa stranka s prejetimi in
koriščenimi ugodnostmi od banke SKB prejela več kot 84 EUR v davčnem (koledarskem) letu, je dolžna prijaviti vrednost darila v
napoved za odmero dohodnine. V tem primeru bo plačilo akontacije davka izvedla banka SKB, obdavči se skupna vrednost daril.
Obstoječe stranke, pri katerih skupni znesek ugodnosti v enem davčnem letu ne preseže 84 EUR, nimajo davčnih obveznosti.
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6. ODGOVORNOST SKB
SKB ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se nagrajenci, ki
prevzamejo nagrade iz naslova te nagradne igre izrecno strinjajo.





Organizator ne prevzema odgovornosti za:
 nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
 kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v nagradni igri nasproti sodelujočim v nagradni igri in/
ali kateremukoli tretjemu,
 nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj,
ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico,
da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli
obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse skladno s presojo organizatorja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more
vplivati (višja sila …), lahko organizator nagradno igro tudi odpove. O tem mora prek svoje spletne strani obvestiti udeležence in tem
tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
7. VAROVANJE PODATKOV
Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem soglašajo in sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre ter s tem jamčijo za pravilnost
svojih podatkov. Udeleženci se strinjajo, da se pridobljeni osebni podatki hranijo v SKB d.d. ter uporabljajo za namene neposrednega
trženja in obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi, prav tako tudi za statistične obdelave, segmentacijo strank, izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje s strani SKB d.d. Osebne podatke lahko SKB d.d. obdeluje
za namene neposrednega trženja do udeleženčevega pisnega preklica.
Pridobljene podatke bo SKB skrbno varovala in uporabljala v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni.
Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1). Če sodelujoči v
nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora
poslati pisno zahtevo po pošti ali elektronski pošti info@skb.si, organizator pa mora ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih
podatkov
8. PRITOŽBE
Vse pisno posredovane pritožbe in reklamacije rešuje SKB. V primeru pritožbe se SKB zavezuje, da jo bo obravnavala po ustaljenem
postopku in o njeni rešitvi obvestil udeleženca. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji in pravila štejejo za
prevladujoča, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.
9. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN PRAVIL
Ti splošni pogoji in pravila veljajo od 2. 11. 2016 naprej in so objavljeni na spletni strani www.skb.si. Udeleženci, ki sodelujejo v
nagradni igri so seznanjeni z njenimi pravili, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. SKB lahko spremeni ta pravila,
če to zahtevajo tehnični, zakonski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. SKB bo o vseh spremembah pravil in novostih
ponudbe obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.skb.si.
Ljubljana, 2. 11. 2016

2/2

