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PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»ILIRIKA ONLINE NAGRADNA IGRA« (v nadaljevanju: »Pravila«)

1.

ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »ILIRIKA ONLINE NAGRADNA IGRA« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je ILIRIKA
borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju:
»organizator«).
2.

ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 17.12.2020 od 00:00 (po slovenskem času) do 05.01.2021 do 23:59 (po slovenskem
času).
3.

ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovalne platforme ILIRIKA Online, blagovne znamke ILIRIKA in
njenih storitev, s pridobivanjem novih strank, ki bodo v času trajanja nagradne igre v ILIRIKI d.d. Ljubljana ali
preko video identifikacije na novo odprle trgovalni račun in sklenile Pogodbo za Trgovalni paket ali Poslovni paket.
4.

ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5.

ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo:
1. Vse polnoletne fizične osebe (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre 17. 12. 2020),
ki na naslov organizatorja: ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana
pošljejo pismo v skladu s točko 2. 6. člena teh Pravil.
2. Vse polnoletne fizične osebe (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre 17. 12. 2020),
ki v času trajanja nagradne igre v ILIRIKI d.d., Ljublljana ali preko video identifikacije odprejo trgovalni
račun in sklenejo Trgovalni paket, upoštevajoč, da v zadnjih 3 mesecih niso imele pri ILIRIKI odprt
trgovalni račun. Velja tudi za podjetja, osebe civilnega prava in druge poslovne subjekte, ki v obdobju
trajanja nagradne igre z ILIRIKA d.d., Ljubljana sklenejo odprtje Poslovnega paketa. Samostojni
podjetnik si lahko izbere katerikoli paket. Sodelujoči se strinjajo tudi s splošnim komuniciranjem,
anketiranjem in/ali obveščanjem o ponudbi ILIRIKE d.d. Ljubljana.
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Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen vsaj eden od zgoraj navedenih pogojev.
Ne glede na 1. odstavek tega člena v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravnih
osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani
komisije za žreb.
V žreb prav tako ne bodo vključene tiste stranke, ki se ne strinjajo s splošnim komuniciranjem, anketiranjem in/ali
obveščanjem o ponudbi ILIRIKE d.d. Ljubljana. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb
šteje za neveljavnega in se stopi v stik z rezervnim izžrebancem.

6.

ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati na dva načina:
1. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe (polnoletne na dan pričetka nagradne igre
17.12.2020), ki v obdobju trajanja nagradne igre z ILIRIKA d.d., Ljubljana sklenejo odprtje
Trgovalnega paketa, v primeru, da v zadnjih 3 mesecih niso imele trgovalnega računa in/ali paketa
odprtega v ILIRIKA d.d., Ljubljana in torej prihajajo na ILIRIKA d.d., Ljubljana kot nove stranke. Velja
tudi za podjetja, osebe civilnega prava in druge poslovne subjekte, ki v obdobju trajanja nagradne igre
z ILIRIKA d.d., Ljubljana sklenejo odprtje Poslovnega paketa. Samostojni podjetnik si lahko izbere
katerikoli paket. Pogoji za uvrstitev v žreb so, da Trgovalni paket ali Poslovni paket sklene oseba, ki
izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila ter da je Trgovalni paket ali Poslovni
paket sklenjen v času trajanja nagradne igre, z začetkom dne 17.12.2020 od 00:00 (po slovenskem
času) in koncem 05.01.2021 do 23:59 (po slovenskem času). Stranke, ki bodo Trgovalni paket ali
Poslovni paket sklenile izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevane pri žrebu za nagrade.
2. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri je možno sodelovati tudi na naslednji
način (v nadaljevanju: brezplačen način sodelovanja): polnoletna fizična oseba (polnoletna na dan
pričetka nagradne igre 17. 12. 2020), na naslov organizatorja v času trajanja nagradne igre po pošti
pošlje pismo, v katerem obvezno navede naslednje podatke: A) ime, priimek, e-naslov in/ali telefonsko
številko B) pisno strinjanje s pravili in pogoji igre C) pisno strinjanje za obdelavo posredovanih
podatkov za namen žreba v nagradni igri ter D) v od 2000 do 2500 znakih (vključno s presledki) opiše,
kakšno izkušnjo si želi oziroma pričakuje od svoje nove borzno posredniške hiše. Pismo mora biti
podpisano s strani sodelujočega. Samo pisma z vsemi navedenimi obveznimi podatki, ki jih
organizator prejme, bodo vključena v žrebanje. Vse prejete pošiljke bodo oštevilčene ter uvrščene v
žreb. Število pisem ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko pošlje neomejeno število pisem in si tako
poveča možnosti za žreb. Pismo mora sodelujoči poslati na naslov organizatorja: ILIRIKA borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana. Pošto mora sodelujoči oddati
na pošto najkasneje 04. 01. 2021, da si s tem zagotovi pravočasno sodelovanje.
Morebitne stroške sodelovanja (kot na primer stroški pošiljanja pisma, stroški povezani z odprtjem računa in
sklenitvijo paketa) nosijo udeleženci nagradne igre.
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7.

ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz 4 sklopov, od tega se v okviru 1., 2. in 3. sklopa nagrad podelijo finančne nagrade,
v okviru 4. sklopa nagrad pa nefinančne nagrade. Nagrade se bodo podeljevale z žrebom na način, ki je opisan
v nadaljevanju:
1. sklop nagrad: 1x nakazilo 250,00 EUR neto na osebni trgovalni račun (V skladu z Zakonom o
dohodnini je izplačevalec nagrade dolžan obračunati in plačati akontacijo dohodnine v višini 83,33
EUR).
2. sklop nagrad: 3x enourno investicijsko svetovanje z upravljavcem premoženja zaposlenim v ILIRIKA
d.d., Ljubljana v vrednosti 134,20 EUR (DDV je vključen v znesek) (V skladu z Zakonom o dohodnini
je izplačevalec nagrade dolžan obračunati in plačati akontacijo dohodnine v višini 44,73 EUR).
3. sklop nagrad: 10x bon za vodenje trgovalnega računa v letu 2021, ki ne presega višine 42,00 EUR.
4. sklop nagrad: 20x promocijski izdelek, ki ne presega višine 42,00 EUR (DDV je vključen v znesek).
Maksimalna ocenjena vrednost nagradnega sklada za 1. in 2. sklop nagrad je 652,60 EUR (akontacija
dohodnine, ki jo plača izplačevalec nagrade, ni vključena v znesek), za 3. sklop nagrad 250,00 EUR, za 4. sklop
nagrad pa 840,00 EUR (DDV je vključen v znesek).
Od vrednosti nagrad, katerih vrednost enkratnega nakazila nagrade presega 42,00 EUR, bo organizator v imenu
prejemnika nagrade plačal akontacijo dohodnine za vse izžrebance.
Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za katero je bil
izžreban. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve. Nagrada ni prenosljiva.

8.

ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Nagradna igra poteka od 17.12.2020 od 00:00 do 05.01.2021 do 23:59 (vse ure so po slovenskem času).
Podatke sodelujočih v nagradni igri, ki bodo osebno v ILIRIKA d.d., Ljubljana, ali preko video identifikacije
sklenili Trgovalni paket ali Poslovni paket bo organizator uvrstil v elektronski žreb. Organizator bo podatke o
sodelujočih uporabil izključno za potrebe nagradne igre. V žreb bodo uvrščena tudi vsa pisma sodelujočih, ki so
izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri in jih organizator prejme v času trajanja nagradne igre.
Pisma bodo oštevilčena, številke pa bodo (skupaj s podatki o sodelujočih v nagradni igri, ki bodo osebno v
ILIRIKA d.d., Ljubljana, ali preko video identifikacije sklenili Trgovalni paket ali Poslovni paket) enakovredno
uvrščene v elektronski žreb.
Datum žreba:
 Petek, 08.01.2021, ob 12:00 (po slovenskem času).
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Žreb bo opravljen na ILIRIKA d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, Slovenija. Žrebanje se opravi
računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki
organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
Za glavne nagrade (1. in 2. sklop nagrad) bo komisija izžrebala tudi po 3 rezervne izžrebance (v primeru, da se
prvi izžrebanec odpove nagradi ali je ne prevzame ali do nje ni upravičen). Po vsakem žrebu komisija sestavi
zapisnik o žrebu.

9.

ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD

V roku 6 dni po žrebu bo organizator obvestil izžrebance preko e-pošte, telefona ali priporočene pošte ter prosil
za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Po pridobitvi pisnega soglasja,
da bo izžrebanec sprejel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre in se s tem strinja z javno objavo podatkov
na spletu, bosta ime in priimek izžrebanca objavljena na spletni strani www.ilirika.si. Izžrebanec pisno soglasje
organizatorju pošlje po e-pošti ali priporočeni pošti, ob tem pa je dolžan sporočiti (posredovati) tudi naslednje
podatke: ime, priimek, stalni naslov ali začasni naslov, številka transakcijskega računa, slovenska davčna številka
oz. davčna številka države, katere rezident je, država rezidentstva. V primeru, ko nagrajenec na ILIRIKA d.d.,
Ljubljana nima odprtega trgovalnega računa, mora sporočiti oz. posredovati tudi informacije o datumu, kraju in
državi rojstva.
Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 5 dni od prejema obvestila, pri čemer se šteje, da je sodelujoči
pravočasno oddal pisno soglasje, če ga je oddal priporočeno na pošto peti dan od prejema obvestila. Za dan
prejema obvestila preko e-pošte ali telefona se šteje dan pisanja e-pošte oz. opravljenega klica z udeležencem
Nagrada se ne podeli:
 če izžrebanec v roku 5 dni od obvestila o žrebu ne sporoči soglasja ter točnih in popolnih podatkov,
opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
 če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 5. členu teh Pravil;
 če izžrebanec organizatorju pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.
V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, ILIRIKA d.d., Ljubljana stopi v stik z rezervnim
izžrebancem. Za rezervne izžrebance veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja soglasja in podatkov kot
za prvega izžrebanca in kot so določeni v prvem odstavku tega člena. Če rezervni izžrebanec pravočasno izpolni
te zahteve, nagrado prejme rezervni izžrebanec. Za 4. sklop nagrad se ne žreba rezervnih nagrajencev. V
primeru, da dobitnik nefinančne nagrade ne želi prejeti, ostane le-ta nepodeljena.
Prejemnik nagrade je stranka ILIRIKE d.d. Ljubljana, ki je osebno v ILIRIKA d.d., Ljubljana, ali preko video
identifikacije odprla trgovalni račun in sklenila Trgovalni paket ali Poslovni paket, razen v primeru, ko je
izžrebanec v nagradni igri sodeloval s poslanim pismom.
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V kolikor nihče, niti glavni izžrebanec niti noben rezervni izžrebanec, nagrade ne sprejme, bo ostala nagrada
nepodeljena.
Nagrade iz 4. sklopa bodo poslane po navadni pošti na naslov, ki ga bodo posredovali dobitniki nagrad, v roku
8 dni od posredovanih podatkov.
Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne
od organizatorja.

10.

ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar
le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Kjer vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo
42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine.

11.

ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče
predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek
spletne strani www.ilirika.si. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o
tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani
www.ilirika.si, vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

12.

ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator obdeluje osebne podatke za namene podelitve nagrade, za obračun davčnih obveznosti in za
obveščanje Finančne Uprave RS o izplačanih nagradah. Z vstopom v nagradno igro prek brezplačnega načina
sodelovanja sodelujoči dovoljuje, da organizator in naročnik kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane
podatke v nagradni igri obdeluje v skladu z veljavnim slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.
Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih
podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.:
telefon, navadna pošta, elektronska pošta. Podatke o udeležencih in izžrebancih lahko upravljavec obdeluje in
hrani za čas trajanja nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z
veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno.
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Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati
upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri. V 30 dneh po zaključku nagradne igre bo organizator
osebne podatke posameznikov, ki niso bili izžrebani kot nagrajenci nagradne igre in katerih podatki so bili
pridobljeni v skladu z 2. točko 6. člena teh pravil, izbrisal.
Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Kontakt elektronski naslov v zvezi z
varstvom osebnih podatkov pri ILIRIKI je vop@ilirika.si.

13.

ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO

Organizator ali njegovi podizvajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot
posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrad, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni
igri izrecno strinjajo.
Organizator ali njegovi podizvajalci niso odgovorni za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno
delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

14.

ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator
zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno
sodišče v Ljubljani.

15.

ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila
bodo objavljena na spletni strani www.ilirika.si, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, tj. 17.12.2020.
Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja, če to zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti ali pa za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi. O
morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani www.ilirika.si.
V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: info@ilirika.si

Ljubljana, 16. 12. 2020

ILIRIKA d.d., Ljubljana

Identifikacijska št. Za DDV: SI95168222, matična številka družbe je 5831652000, transakcijski račun: 02924-0019737457 odprt pri Novi ljubljanski banki d.d.
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani; št. Vložka 1/25503/00.
Osnovni kapital znaša 2.086.463,03 EUR in je v celoti vplačan.
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