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 Addiko Bank d.d. 

SPLOŠNI POGOJI BONUS PROGRAMA ˝PRIDITE V ADDIKO˝  
 
 
 

Addiko Bank d.d. (v nadaljevanju: banka) s temi pravili določa 
pogoje za sodelovanje v bonus programu, pravila za dodelitev 
bonusa ter časovno opredelitev akcije bonus programa »Pridite 
v Addiko« (v nadaljevanju »bonus program«). 

 
OPREDELITEV POJMOV 

Nova stranka je fizična oseba, starejša od 18 let, državljan 
Republike Slovenije, ki pri banki še nima transakcijskega 
računa, pa takšen transakcijski račun odpre in sklene paket ter 
nanj v roku naslednjih 3 zaporednih mesecev od odprtja 
prenese nakazilo rednega mesečnega priliva.  

Redni mesečni priliv je nakazilo na transakcijski račun iz 
naslova plače ali pokojnine v znesku minimalno 400,00 EUR 
mesečno. 

Bonus dobrodošlice je bonus v višini 50 EUR, do katerega je 
upravičena vsaka nova stranka, ki v času trajanja akcije sklene 
kateri koli paket s transakcijskim računom. 

Povračilni bonus je bonus v višini 20 EUR, do katerega je 
upravičena stranka, če zapre transakcijski račun v obdobju med 
12 in 15 meseci od nakazila bonusa dobrodošlice. 
 

POGOJI ZA SODELOVANJE V BONUS PROGRAMU 

V bonus programu lahko sodelujejo nove stranke, ki v času 
trajanja akcije, in sicer od 5. 3. do 10. 4. 2018 odprejo  paket 
bančnih storitev s transakcijskim računom. Ponudba velja za 
davčne rezidente Republike Slovenije. 

Nova stranka mora izpolnjevati pogoje paketa bančnih storitev, 
kot so navedeni v vsakokrat veljavnih splošnih pogojih za 
posamezno storitev ali kot jih določa veljavna zakonodaja. 
Banka lahko zahtevek za odprtje paketa brez obrazložitve tudi 
zavrne. 

Nova stranka mora zagotoviti nakazilo rednega mesečnega 
priliva v roku naslednjih 3 koledarskih mesecev od odprtja 
računa (primer: stranka odpre račun 20. 3., nakazilo mora biti 
zagotovljeno v naslednjih treh zaporednih mesecih, najkasneje 
do 30. 6.). Če nakazilo ni izvedeno, pogoj za izplačilo bonusa ni 
izpolnjen. 

V kolikor se stranka, ki je v omenjenem akcijskem obdobju 
odprla račun, odloči, da ga v roku od 12 do 15 mesecev od 
prvega priliva zapre, je upravičena do povračila v višini 20 EUR. 

V bonus programu ne smejo sodelovati zaposleni v Addiko 
Bank in njihovi družinski člani. 

Iz sistema nagrajevanja so izključene vse ostale akcijske 
ponudbe banke. 
 

BONUS DOBRODOŠLICE 

Nova stranka, ki v banki odpre transakcijski račun in paket ter 
nanj prenese nakazilo rednega mesečnega priliva v roku, 
zapisanem v prejšnji točki teh splošnih pogojev, prejme bonus v 

vrednosti 50,00 EUR. Izplačilo bonusa lahko stranka prejme le 
na svoj transakcijski račun, odprt pri Addiko Bank d.d.  

Bonus dobrodošlice se izplača na transakcijski račun 
najkasneje do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bilo 
izvršeno prvo nakazilo rednega mesečnega priliva.  

Bonus dobrodošlice ni prenosljiv na drugo osebo. Bonusa 
dobrodošlice ni mogoče izplačati v gotovini. 

 
POVRAČILNI BONUS  

Do povračilnega bonusa v višini 20 EUR je upravičena stranka, 
ki v obdobju od 12 do 15 mesecev od prvega priliva odda 
zahtevek za zaprtje računa, nanj navede dva razloga za zaprtje 
in številko novega transakcijskega računa, na katerega se mu 
povračilni bonus nakaže. 

Povračilni bonus se izplača pod pogojem, da je bil račun odprt v 
času akcije in je stranka prejela bonus dobrodošlice. Povračilni 
bonus ni prenosljiv na drugo osebo. Povračilnega bonusa ni 
mogoče izplačati v gotovini. 

Povračilni bonus se izplača v roku enega meseca od dneva 
oddaje zahtevka za zaprtje računa, in sicer na transakcijski 
račun stranke, ki ga stranka sporoči ob oddaji zahtevka za 
zaprtje. V kolikor stranka takšnega transakcijskega računa ob 
zaprtju ne sporoči, banka ni dolžna izplačati povračilnega 
bonusa. Povračilni bonus ni prenosljiv na drugo osebo. 
Povračilnega bonusa ni mogoče izplačati v gotovini. 

AKONTACIJA DOHODNINE 

Izplačilo bonusa dobrodošlice na transakcijski račun nove 
stranke se skladno s 7. točko 19. člena ZDoh-2 ne šteje za 
dohodek, temveč kot ugodnost, prejeta pri nakupu storitve. 
Obvestilo o izplačilu bonusa stranka prejme s SMS sporočilom 
na posredovano telefonsko številko. 

V skladu s 1. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2 se plačilo 
povračilnega bonusa 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  v bonus program, daje soglasje, da banka 
kot upravljavec osebnih podatkov evidentira vse  njene 
navedene osebne podatke v svoji zbirki osebnih podatkov in jih v 
skladu z veljavno zakonodajo obdeluje, uporablja za svoje 
raziskave, statistične obdelave, akcije, pošiljanje reklamnega 
gradiva in drugih materialov, obveščanje in anketiranje. Stranka 
s pristopom v bonus program tudi potrjuje, da je privolitev v 
obdelavo njenih osebnih podatkov za navedene namene 
prostovoljna in izrecno soglaša, da se osebni podatki lahko 
posredujejo vsem družbam in pogodbenim obdelovalcem 
skupine Addiko Bank AG v skladu z veljavno zakonodajo, z 
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namenom poenotenja bančnih operacij, nadzora in izvajanja 
medsebojnega pogodbenega odnosa. 
 

MIRNO REŠEVANJE SPOROV 

Stranka, ki sodeluje v bonus programu in se ne strinja z 
ravnanjem banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v 
skladu s temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki se 
navezuje na opravljanje teh storitev in ga je izdala banka, ali ko 
banka oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa 
bi ga po mnenju stranke morali, lahko vloži pisno (preko 
elektronske pošte, po faxu, po pošti na naslov banke ali preko 
elektronske banke Addiko Ebank) ali ustno (osebno v 
poslovalnici ali preko telefona) reklamacijo skladno s 
Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v 
vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si. 
 

KONČNE DOLOČBE 

Banka 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. 

Banka ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi 
nastala strankam zaradi sodelovanja v bonus programu oz. 
zaradi prevzema bonusa. 

Ti splošni pogoji veljajo do spremembe. Spremenjeni splošni 
pogoji bodo na razpolago v vseh poslovalnicah banke in na 
spletni strani banke.  

Ti splošni pogoji pričnejo veljati s 5. 3. 2018 in veljajo do 10. 4. 
2018. 
 
Splošni pogoji so imetniku dostopni v vseh poslovalnicah banke 
ter na spletni strani www.addiko.si.  
 
 


