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Splošni pogoji in pravila nagradne igre Priporočite nas
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre Priporočite nas je SKB banka d.d. Ljubljana , Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: organizator ali SKB banka).
Organizator s temi Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre Priporočite nas (v nadaljevanju: splošni
pogoji) določa pogoje za sodelovanje ter pravila za dodelitev nagrad v okviru nagradne igre Priporočite
nas (v nadaljevanju: nagradna igra).
2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traja od 16. 6. 2022 do 14. 9. 2022 (do polnoči).
Organizator ima pravico, da nagradno igro kadarkoli predčasno prekine.
3. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija banke, njenih storitev in ponudbe.
4. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let in več, s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki:
a) so v času trajanja nagradne igre že imetnice katerega izmed osebnih računov pri SKB banki;
b) v času trajanja nagradne igre priporočijo novo stranko, fizično osebo, ki v SKB banki še nima
odprtega osebnega računa, kot potencialnega imetnika katerega izmed bančnih paketov iz
aktualne bančne ponudbe (paketi za odrasle; paketi za mlade);
c) novo stranko priporočijo na način, da izpolnijo spletni obrazec za priporočilo (v nadaljevanju:
spletni obrazec) na spletni strani www.skb.si/priporocite-nas;
d) imajo na dan preverjanja pogojev in izvajanja žrebanja nagrajencev, pri SKB banki še vedno
odprt osebni račun.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v skupini SKB (SKB banka d.d. Ljubljana, SKB Leasing
d.o.o. in SKB Leasing Select d.o.o.) njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v
registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok) in druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
5. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri tako, da v času trajanja nagradne igre priporoči SKB banko novi
stranki na način, da izpolni spletni obrazec na spletni strani www.skb.si/priporocite-nas in s tem
avtomatično novi stranki pošlje priporočilo po elektronski pošti.
Za pravilno izpolnjeno priporočilo se šteje, da je sodelujoči izpolnil vsa vnosna polja spletnega obrazca
ter vnesel svoje osebne podatke:
 Ime in priimek
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Naslov stalnega prebivališča (polni naslov, ki vključuje ulico, hišno številko ter kraj stalnega
prebivališča)1
Elektronski naslov

ter podatke osebe, ki jo priporoča:
 Ime in priimek
 Elektronski naslov
In s kljukico potrdi strinjanje s temi splošnimi pogoji.
Obvezna vnosna polja spletnega obrazca so označena z zvezdico.
Sodelujoči lahko pošlje neomejeno število unikatnih2 priporočil preko spletnega obrazca ter za
vsako poslano priporočilo prejme eno (1) srečko za sodelovanje v žrebu. S tem si lahko
sodelujoči v nagradni igri poveča verjetnost, da je izžreban.
Kot srečke za sodelovanje v nagradni igri veljajo le priporočila, poslana preko spletnega
obrazca (in nobena druga oblika priporočila).
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ima organizator pravico, da
sodelujočemu sodelovanje v nagradni igri zavrne in nagrade ne podeli.
Tudi v primeru v celoti izpolnjenega spletnega obrazca obstaja možnost, da priporočila ne bo mogoče
poslati/dostaviti priporočeni osebi, na kar bo sodelujoči opozorjen s pojavnim oknom. Razlogi za to so
lahko različni:
- narobe zapisan elektronski naslov priporočene osebe ALI
- neveljaven elektronski naslov priporočene osebe ALI
- neobstoječ elektronski naslov priporočene osebe ALI
- omejitve, skladne z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (npr. Splošna uredba o
varstvu podatkov (GDPR)), na strani priporočene osebe (pomeni: priporočena oseba je že
stranka SKB banke ali pa je na strani priporočene osebe podana GDPR omejitev za pošiljanje
tovrstnih sporočil na naveden elektronski naslov).
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri ter sprejetjem teh splošnih pogojev zaveda
možnosti, da v zgoraj opredeljenih primerih priporočila ne bo mogoče poslati/dostaviti
priporočeni osebi in to sprejema.
Sodelujoči se strinja s posredovanjem svojih osebnih podatkov za namen sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi zlorabe na takšen način posredovanih
osebnih podatkov.
Sodelujoči potrjuje in zagotavlja, da je pridobil ustrezno soglasje priporočene stranke za posredovanje
osebnih podatkov in da je priporočeno stranko obvestil o posredovanju njenih osebnih podatkov SKB
banki ter je seznanjen, da je lahko odgovoren za zlorabo njenih osebnih podatkov, v kolikor ravna v
nasprotju s tem določilom.
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša in sprejema te splošne pogoje.
6. POTEK ŽREBANJA
Po zaključku nagradne igre bo komisija izžrebala 38 (osemintrideset) nagrajencev.
Žrebanje bo potekalo 19.9.2022 ob 13.00 uri v prostorih organizatorja v prisotnosti 3 članske komisije.
Vsi trije člani komisije so zaposleni pri organizatorju.
V žrebanje bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo na dan žrebanja nagrad izpolnjevali pogoje
opredeljene v poglavju štiri (4) teh splošnih pogojev.
Naslov stalnega prebivališča sodelujočega je obvezen podatek, ki ga banka potrebuje za nedvoumno identifikacijo sodelujočega,
kar je podlaga za sodelovanje v nagradnem žrebanju.
2 Kot unikatno priporočilo se šteje eno priporočilo, poslano isti osebi. Če torej priporočitelj isti osebi pošlje več priporočil, se v
nagradnem žrebu šteje le eno priporočilo.
1
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Sodelujoči je sicer lahko izžreban večkrat, vendar lahko prejme le eno nagrado. Pripada mu nagrada,
za katero je bil izžreban najprej.
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate pa ni mogoča.
7. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD
V nagradnem skladu so naslednje nagrade:
 Prva nagrada: 1-krat darilni bon turistične agencije Palma v vrednosti 800 EUR
 Druga nagrada: 2- krat Garmin ura Venu SQ v vrednosti 200 EUR
 Tretja nagrada: 5-krat Petrol darilna kartica za gorivo v vrednosti 50 EUR
 Tolažilne nagrade: 30-krat promo paket SKB v vrednosti 15 EUR
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko elektronske pošte (na e-poštni naslov, ki so ga
navedli na spletnem obrazcu) najkasneje v roku 8 dni po opravljenem žrebanju.
Nagrajenec je dolžan, v skladu z navodili, ki jih prejme ob obvestilu, potrditi prevzem nagrade in
sporočiti svojo davčno številko, in sicer v roku 7 dni od dneva, ko je prejel obvestilo o prejemu nagrade.
Nagrada bo dobitniku izročena najkasneje mesec dni po dostavi osebnih podatkov (davčna številka).
Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na posredovani naslov nagrajenca na stroške
organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, če pošiljanje
po pošti ne bo mogoče.
Če nagrajenec v določenem roku ne sporoči svojih osebnih podatkov (davčna številka) ali nagrade ne
prevzame oz. če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da
nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih
obveznosti do nagrajenca
Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada
izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je organizatorju navedel nagrajenec,
organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v
pogojih te nagradne igre.
Nagrad ni mogoče zamenjati, niso prenosljive na drugo osebo in ni mogoče zahtevati njihove denarne
protivrednosti.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s splošnimi pogoji,
- organizator sumi, da je udeleženec prišel do nagrade z goljufijo,
- če nagrajenec nagrade ne sprejme in ne posreduje osebnih podatkov skladno z navodili v
elektronskem obvestilu.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo
nagrajenci, organizator objavi njihovo ime, priimek ter kraj in poštno številko na spletni strani
organizatorja.
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8. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Organizator bo od nagrade, katere vrednost presega 42 EUR, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi. V ta namen bo moral nagrajenec organizatorju posredovati tudi svojo
davčno številko. Nagrajenec se izrecno strinja, da gredo morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno
dohodninsko odločbo v breme nagrajenca. Organizator bo akontacijo dohodnine od nagrad odvedel, ko
bo podelil nagrado.
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se v davčno osnovo ne všteva
dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje,
če vrednost dobitka ne presega 42 EUR.
Ugodnosti za priporočeno novo stranko (fizično osebo) skladno s 7. točko 19. člena Zakona o
dohodnini ne štejejo za dohodek (gre za ugodnost, ki je dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in
ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe).
9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema, koriščenja ali
uporabe nagrade, s čimer se sodelujoči v nagradni igri izrecno strinjajo.
Organizator ne prevzema odgovornosti za:
- nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte ali internetne povezave sodelujočega,
- kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v tej 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 utrpeli 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 izžreba med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka
prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v skladu
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.
10. VAROVANJE PODATKOV
SKB banka je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri. Udeleženci v nagradni igri s
sodelovanjem soglašajo in sprejemajo splošne pogoje ter s tem jamčijo za pravilnost svojih podatkov.
Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo izključno za namen izvedbe te nagradne igre
ter za izpolnjevanje obveznosti organizatorja v zvezi z nagradno igro (kontaktiranje izžrebanih oseb,
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v nagradni igri, javna objava podatkov nagrajencev
ter izpolnjevanje davčnih obveznosti skladno z zakonodajo). Podatki o sodelujočih, ki ne bodo
izžrebani, se bodo hranili še 6 mesecev od zaključka nagradne igre, podatki o nagrajencih pa še 10 let
od zaključka nagradne igre, v skladu z davčnimi predpisi.
Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri in priporočenih strank se obdelujejo na podlagi njihovega
soglasja. Sodelujoči podaja soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov s posredovanjem svojih
osebnih podatkov v spletnem obrazcu, s posredovanjem podatkov oseb, ki jih priporoči pa jamči, da je
za posredovanje podatkov pridobil njihovo predhodno soglasje. Sodelujoči lahko posreduje osebne
podatke samo tistih oseb, ki so za to podale svoje soglasje.
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Sodelujoči lahko soglasje za obdelavo podatkov za navedeni namen kadarkoli prekliče, priporočena
stranka pa lahko obdelavi podatkov s strani banke kadarkoli ugovarja.
Sodelujoči v nagradni igri imajo v zvezi z obdelavo podatkov sicer tudi pravico do dostopa do podatkov,
pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravica do ugovora obdelavi,
prenosljivosti podatkov in pravico do omejitve obdelave.
Zahteva za uveljavljanje katere od pravic se lahko posreduje na naslov SKB d.d. Pooblaščenec za
varstvo osebnih podatkov, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.
Sodelujoči imajo tudi pravico, da v zvezi z obdelavo podatkov vložijo pritožbo pri Informacijskemu
pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana).
Pridobljene podatke bo SKB banka skrbno varovala in uporabljala skladno z veljavno zakonodajo o
varstvu osebnih podatkov ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. SKB banka osebnih
podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v kolikor bo to potrebno za namen izvedbe akcije in
izpolnjevanja obveznosti SKB banke v zvezi z nagradno igro.
Kontakt bankine pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov je: dpo@skb.si.
11. UGODNOSTI ZA NOVO STRANKO IN POGOJI ZA KORIŠČENJE
Ko nova stranka prejme priporočilo po elektronski pošti, lahko odpre katerega izmed paketnih računov
v poslovalnici organizatorja. Ob otvoritvi računa v poslovalnici mora osebnemu bančniku pokazati
natisnjeno ali na svojem mobilnem telefonu (oz. drugi ustrezni napravi) po elektronski pošti prejeto
priporočilo.
Nova stranka, ki na podlagi priporočila odpre bančni paket iz aktualne bančne ponudbe, je ob tem
deležna posebnih akcijskih ugodnosti. Več informacij o aktualni ponudbi za nove stranke je dosegljivih
na spletni strani www.skb.si/priporocite-nas.
V primeru, da nova stranka ob otvoritvi računa v poslovalnici ne pokaže prejetega priporočila, se
smatra, da priporočila ni prejela. V tem primeru ni upravičena do koriščenja posebne akcijske ugodnosti
za nove stranke iz naslova programa Priporočite nas.
SKB banka produkte odobrava skladno s poslovno politiko in glede na predviden obseg poslovanja z
banko, zato si pridružuje pravico, da novi stranki ne odobri odprtja računa.
Skladno s poslovno politiko si SKB banka pridružuje pravico, da novi stranki ne odobri posameznega
bančnega produkta.
12. PRITOŽBE
Vse pisno predložene pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru pritožbe se organizator
zavezuje, da jo bo obravnaval po ustaljenem postopku in o njeni rešitvi obvestil udeleženca. V primeru
kakršnega koli spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge
objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.
13. KONČNE DOLOČBE
Ti splošni pogoji veljajo od 16. 6. 2022 do 14. 9. 2022 in so objavljeni na spletni strani
www.skb.si/priporocite-nas.
Posamezniki, ki sodelujejo v nagradni igri, so seznanjeni z njenimi splošnimi pogoji, jih sprejemajo in se
zavezujejo, da jih bodo upoštevali.
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Organizator lahko spremeni splošne pogoje, če to zahtevajo tehnični, zakonski ali komercialni vzroki ali
vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščala na
svoji spletni strani.
Ljubljana, 16. 6. 2022

