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PRAVILA EKSKLUZIVNE AKCIJE "PRIPELJI PRIJATELJA" 
 
 
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
»ILIRIKA ali organizator«), s temi pravili določa pogoje za sodelovanje pri pridobitvi ugodnosti, pravila 
za dodelitev ugodnosti ter časovno opredelitev akcije »Pripelji prijatelja?« (v nadaljevanju: akcija).  
 
Opredelitev pojmov  
 
Nova stranka je fizična oseba, starejša od 18 let, ki pri ILIRIKI še nima odprtega trgovalnega računa, pa 
trgovalni račun odpre v času trajanja akcije. 
 
Obstoječa stranka je fizična oseba, ki ima odprt trgovalni račun pri ILIRIKI pred oziroma vključno do 29. 
9. 2021. 
 
Denarna ugodnost je ugodnost v višini 25,00 EUR, do katere je upravičena stranka, ki izpolni pogoj za  
sodelovanje v akciji. 
 
Pogoji sodelovanja v akciji 
 
Do izplačila denarne ugodnosti je upravičena obstoječa stranka, ki ima odprt trgovalni račun pri 
ILIRIKI pred oziroma vključno do 29. 9. 2021 in storitve ILIRIKE priporoči eni ali več osebam (v 
nadaljevanju: stranka). Vsakokratna oseba, ki so ji bile storitve ILIRIKE priporočene s strani stranke, 
potem ob odprtju trgovalnega računa pri ILIRIKI navede ime in priimek stranke, kar slednja stori preko 
elektronske pošte online@ilirika.si ali telefonske številke 01 300 24 61 (v nadaljevanju: nova stranka). 
(v nadaljevanju se stranka in nova stranka lahko imenujeta tudi posamično udeleženec ali skupaj 
udeleženci). 
 
Nova stranka mora izpolnjevati pogoje za odprtje trgovalnega računa, ki so navedeni v vsakokratnih 
veljavnih splošnih pogojih za odprtje trgovalnega računa ali kot jih določa veljavna zakonodaja. 
ILIRIKA lahko zahtevek za odprtje računa brez obrazložitve tudi zavrne. 
 
V roku 3 delovnih dni po uspešnem odprtju trgovalnega računa pri ILIRIKI s strani nove stranke bosta 
stranka in nova stranka na svoja trgovalna računa prejeli denarno ugodnost v znesku 25,00 EUR o 
čemer bosta stranka in nova stranka obveščeni preko portala ILIRIKA Online. 
 
V akciji ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter osebe, ki so zaposlene pri 
podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi akcije. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.  
 
Denarna ugodnost 
 
Stranka in nova stranka, ki pri ILIRIKI odpre trgovalni račun na podlagi priporočila stranke prejmeta 
vsaka na svoja trgovalna računa v roku 3 delovnih dni denarno ugodnost v znesku 25,00 EUR. 
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Denarna ugodnost ni prenosljiva na drugo osebo in ni zamenljiva. Denarne ugodnosti ni mogoče 
izplačati v gotovini. Udeleženci nimajo pravice zahtevati drugačne ugodnosti ali ugodnosti v večjih 
količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. 
 
Prejeto denarno ugodnost bosta lahko stranka in nova stranka porabili izključno pri ILIRIKI, in sicer za 
nakup vrednostnih papirjev ali za plačilo stroškov vodenja trgovalnega računa. 
 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih ima stranka oziroma nova stranka 
po prejetju denarne ugodnosti in ki nastanejo kot posledica dejanj organizatorja in/ali tretjih oseb, ki 
organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z akcijo. 
 
Akontacija dohodnine 
 
Izplačilo denarne ugodnosti na trgovalni račun stranke oziroma nove stranke se skladno s 7. točko 19. 
člena ZDoh-2 ne šteje za dohodek, temveč kot ugodnost prejeta pri nakupu storitev. Obvestilo o 
izplačilu denarne ugodnosti prejme stranka oziroma nova stranka preko tiskanega ali elektronskega 
mesečnega izpiska, ki ga prejema za izbrani trgovalni račun pri ILIRIKI. 
 
V skladu s 1. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2 se plačilo ugodnosti šteje kot drug dohodek. Davčna 
osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. V skladu s 1. 
odstavkom 282. člena ZDavP-2 se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, če izračunan znesek 
akontacije ne presega 20,00 EUR. 
 
Varstvo osebnih podatkov 
 
Udeleženec s sodelovanjem oziroma pristopu k akciji dovoljuje, da ILIRIKA kot upravljavec v skladu z 
vsakokrat veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in hrani osebne podatke, ki so bili pridobljeni v 
zvezi z akcijo (na primer a ne izključno ime in priimek, elektronski naslov, naslov, kraj in poštna 
številka, telefonska številka) v svoji zbirki osebnih podatkov za namene izvedbe akcije ter jih uporablja 
v marketinške in promocijske namene, povezane z akcijo, v vseh oblikah medijev, vendar vse v 
obsegu soglasja, ki ga poda udeleženec. 
 
Udeleženec izrecno soglaša, da se osebni podatki lahko posredujejo vsem povezanim družbam ILIRIKE 
v skladu z veljavno zakonodajo z namenom poenotenja operacij, nadzora in izvajanja medsebojnega 
pogodbenega odnosa. 
 
Udeležencu so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene 
pravice do dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki 
se obdelujejo v zvezi z njo, in jih udeleženec uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov: ILIRIKA 
borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana ali vop@ilirika.si. 
 
Udeleženec ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z 
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
 
Več informacij o varstvu osebnih podatkov v ILIRIKI je objavljenih v Pravilih obdelave osebnih 
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podatkov družbe ILIRIKA d.d. Ljubljana na spletni strani organizatorja https://www.ilirika.si/sl-si/o-
iliriki#element-39. 
 
Organizator izvaja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov. 
Udeleženec je seznanjen z dejstvom, da je že sam prenos podatkov prek interneta ali katerekoli 
brezžične mreže tvegan, na kar organizator ne more vplivati. 
 
Mirno reševanje sporov 
 
Vse medsebojne spore, zahtevke ali nesoglasja v zvezi z akcijo bosta udeleženec in ILIRIKA reševali 
sporazumno po izvensodni poti na način in po postopkih, določenih s pravili ILIRIKE o izvensodnem 
reševanju sporov, ki je udeležencu na voljo v prostorih ILIRIKE in na spletni strani www.ilirika.si.  
 
V kolikor mirna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 
Končne določbe 
 
ILIRIKA pri opravljanju storitev, ki so predmet teh pravil, upošteva in izvršuje določila vsakokrat 
veljavnih predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. 
 
Za vse, kar ni določeno s temi pravili in splošnimi pogoji za posamezno storitev, veljajo vsakokratna 
pogodbena določila in vsakokratni splošni pogoji posamezne storitve ter določila veljavne zakonodaje. 
 
ILIRIKA ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala udeležencem zaradi sodelovanja 
v akciji oz. zaradi prevzema denarne ugodnosti. 
 
Ta pravila začnejo veljati z 29. 9. 2021 in veljajo do 31. 12. 2021. 
 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. 
 
Pravila (in vse spremembe teh pravil) so dostopna v vseh poslovalnicah ILIRIKE in na spletni strani 
ILIRIKE www.ilirika.si. 
 
V Ljubljani, dne 29. 9. 2021  
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