Splošni pogodbeni pogoji ekskluzivne ponudbe »pridruži se ILIRIKI Online«
ILIRIKA d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), Slovenska cesta
54A, 1000 Ljubljana, s temi pravili določa pogoje za sodelovanje
pri pridobitvi denarne ugodnosti, pravila za dodelitev denarne
ugodnosti ter časovno opredelitev akcije »pridruži se ILIRIKI
Online« (v nadaljevanju: »ugodnost«).
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 ekskluzivne akcije.
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
V akciji lahko sodelujejo nove stranke, ki v času trajanja akcije, in
sicer od 12.4.2018 do 31.7.2018 odprejo trgovalni račun.
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 paketa brez
obrazložitve tudi zavrne.
V roku 3 delovnih dni po odprtju trgovalnega računa bo stranka
na trgovalni račun prejela denarno ugodnost v znesku 25,00 EUR.
Stranka bo o nakazilu obveščena preko portala ILIRIKA Online.
Prejeto denarno ugodnosti si bo lahko stranka na svoj
transakcijski račun nakazala šele ob izpolnitvi pogojev
sodelovanja v akciji.
Do izplačila denarne ugodnosti je upravičena stranka, ki po
odprtju trgovalnega računa opravi vsaj eno nakupno transakcijo
preko trgovalne platforme ILIRIKA Online. Če pogoj ni izpolnjen,
pogoj za izplačilo denarne ugodnosti na transakcijski račun
stranke ni izpolnjen.
DENARNA UGODNOST
Nova stranka, ki v ILIRIKI odpre trgovalni račun, prejme na
trgovalni račun v roku 3 delavnih dni denarno ugodnost v znesku
25,00 EUR.
Prejeto denarno ugodnosti si bo lahko stranka na svoj
transakcijski račun nakazala šele ob izpolnitvi pogojev
sodelovanja v akciji.
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.
AKONTACIJA DOHODNINE
Izplačilo denarne ugodnosti na trgovalni račun 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 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.
UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Stranka s pristopom k ponudbi dovoljuje, da ILIRIKA v skladu s
vsakokratno veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in hrani
navedene osebne podatke v svoji zbirki osebnih podatkov in
izrecno soglaša, da se osebni podatki lahko posredujejo vsem
povezanim družbam v skladu z veljavno zakonodajo z namenom
poenotenja operacij, nadzora in izvajanja medsebojnega
pogodbenega odnosa.
ILIRIKA bo podatke obdelovala toliko časa, dokler je to potrebno
za dosego namena, zaradi katerega se osebni podatki zbirajo ter
nadalje 12 mesecev od prenehanja pogodbenega razmerja oz. do
preklica.
Stranka je seznanjena, da lahko od ILIRIKE pisno ali ustno na
zapisnik zahteva:
da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove
osebne podatke in kontaktne informacije;
da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne
podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni,
neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z
zakonom;
da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu
obvesti vse uporabnike strankinih osebnih podatkov
in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te
podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni,
blokirani ali izbrisani.
Stranka je seznanjena z dejstvom, da daje svoje osebne podatke
na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic
v primeru odklonitve ter, da je seznanjena s svojo pravico od
upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat
na tri mesece zahtevati, da stranki:
omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
potrdi ali se podatki v zvezi s stranko obdelujejo ali ne;
omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v
zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na stranko ter
mu omogoči, da jih stranka prepisuje ali kopira;
posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v
zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na stranko;
posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili
posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni
podlagi in za kakšen namen;
da informacije o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih
o stranki vsebuje zbirka osebnih podatkov in o metodi
obdelave;
da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih
podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila
v zvezi s tem ter da mu pojasni tehnične oziroma
logistično-tehnične postopke odločanja, če izvaja
avtomatizirano odločanje z obdelavo strankinih
osebnih podatkov.
Stranka je seznanjena z naslednjimi podatki o upravljalcu in
uporabniku njegovih osebnih podatkov: ILIRIKA d.d. Ljubljana,
Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana.
MIRNO REŠEVANJE SPOROV
Vse medsebojne spore, zahtevke ali nesoglasja v zvezi z
ekskluzivno ponudbo »Pridruži se ILIRIKI ONLINE«, bosta stranka
in ILIRIKA reševali sporazumno po izvensodni poti na način in po

postopkih, določenih s pravili ILIRIKE o izvensodnem reševanju
sporov, ki je strankam 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 splošnih
pogojev upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji in splošnimi pogoji
za posamezno storitev, veljajo vsakokratna pogodbena določila
in vsakokratni splošni pogoji posamezne storitve ter določila
veljavne zakonodaje.
V Ljubljani, dne 12.4.2018

ILIRIKA ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi
nastala strankam zaradi sodelovanja v ekskluzivni ponudbi oz.
zaradi prevzema denarne ugodnosti.
Ti splošni pogoji veljajo do spremembe. Spremenjeni splošni
pogoji bodo na razpolago v vseh poslovalnicah ILIRIKE in na
spletni strani ILIRIKE www.ilirika.si.
Ti splošni pogoji začnejo veljati z 12.4.2018 in veljajo do
31.7.2018.
Splošni pogoji so imetniku dostopni v vseh poslovalnicah ILIRIKE
ter na spletni strani www.ilirika.si.

