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Splošni pogoji promocijske aktivnosti  

»Addiko praznuje in vas obdaruje«, 6. 7. - 13. 7. 2022 

 

1. člen 

SPLOŠNA DOLOČILA 

Addiko Bank d. d., matična številka: 1319175000, ID št. za 
DDV: SI75482894, s poslovnim naslovom Dunajska cesta 117, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju "organizator ali "banka") s 
temi splošnimi pogoji določa pravila in pogoje ter trajanje 
promocijske aktivnosti "Addiko praznuje in vas obdaruje'', 6. 
– 13. 7. 2022 (v nadaljevanju "promocija").  

Promocija je pripravljena za reklamne namene 
organizatorja. V skladu s 5. členom Zakona o igrah na srečo 
se promocija ne šteje za igro na srečo v smislu prej 
navedenega zakona.  

 
2. člen 

TRAJANJE IN OBJAVA PROMOCIJE 

Promocija traja od 6. 7. do 13. 7. 2022.  

Splošni pogoji so objavljeni v vseh poslovalnicah banke in na 
spletnem mestu addiko.si.  

V promociji lahko sodelujejo zaposleni pri organizatorju in 
njihovi ožji družinski člani. 

 
3. člen 

UGODNOST V PROMOCIJI  

Vse obstoječe stranke, ki imajo pri banki odprt transakcijski 
račun z rednim mesečnim prilivom vsaj šest mesecev iz 
naslova plače ali pokojnine ter v obdobju od 6. 7. do 13. 7. 
2022 sklenejo gotovinski kredit, banka ne bo obračunala 
stroška odobritve in stroška ocene rizika. 

Vsem ostalim strankam, ki v obdobju od 6. 7. do 13. 7. 2022 
sklenejo gotovinski kredit pa banka ne bo obračunala stroška 
odobritve kredita. 

 
4. člen 

POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJI 

V promociji lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so 
državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, s stalnim 
bivališčem v Republiki Sloveniji, in v času trajanja 
promocije 6. 7. do 13. 7. 2022 v kateri koli poslovalnici 
banke, preko spleta ali mobilne banke Addiko Mobile oddajo 
popolno vlogo za gotovinski kredit, ter jim je na podlagi 
vloge, oddane v navedenem obdobju, kredit odobren in 
izplačan.  
 

Za odobritev kredita morajo biti izpolnjeni vsi pogoji banke. 
Banka ima pravico vlogo odobriti ali zavrniti v skladu s 
svojimi pogoji kreditiranja.  

V promocijo se uvrsti kreditojemalec, ki je v obdobju med 
6. 7. in 13. 7. 2022 sklenil kredit in mu je bil kredit odobren. 
Kreditojemalec je upravičen do koriščenja ugodnosti s strani 

banke samo enkrat, ne glede na to, koliko vlog odda v 
časovnem okviru promocije in ne glede na število kreditov, 
ki jih v času trajanja promocije tudi sklene.  

Ugodnost  ni prenosljiva na drugo osebo.  

Izraz „kreditojemalec“ zajema tako kreditojemalce 
moškega spola kot kreditojemalke ženskega spola. 

V promociji lahko sodelujejo stranke katere koli slovenske 
banke. Prenos poslovanja ni pogoj za sodelovanje, če pogoji 
kreditiranja glede na posamezno vrsto kredita to 
dovoljujejo.  

 
5. člen 

AKONTACIJA DOHODNINE OD IZPLAČANE UGODNOSTI 

Skladno s 7. točko 19. člena ZDoh-2 se ugodnost ne šteje za 
dohodek po Zakonu o dohodnini. 

 
6. člen 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Organizator obdeluje, hrani in varuje osebne podatke vseh, 
ki pristopijo k nagradni igri, skladno z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu 
osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 - GDPR) in svojimi 
internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega 
odnosa z njimi ter skladno z njihovo privolitvijo za obdelavo 
osebnih podatkov za namene trženja. Splošne informacije o 
tem, kako banka ravna z osebnimi podatki posameznika, so 
na voljo na povezavi www. addiko. si/varstvo-podatkov/, 
oziroma v dokumentu "Splošne informacije o obdelavi 
osebnih podatkov".  

Na zgornji povezavi oz. v dokumentu “Informacije o 
obdelavi osebnih podatkov pri nagradnih igrah”, ki se nahaja 
na tej lokaciji, so podane podrobne informacije o obdelavi 
vaših osebnih podatkov. Poleg vseh pomembnih informacij v 
zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov so 
navedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko 
katerih lahko posameznik uresničuje svoje pravice v zvezi z 
varstvom osebnih podatkov.  

 
 

7. člen 

MIRNO REŠEVANJE SPOROV 

Udeleženec, ki sodeluje v promociji in se ne strinja z 
ravnanjem organizatorja ali njegovih zaposlenih pri 
opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali 
drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje te 
promocije in ga je izdal organizator, ali ko organizator 
oziroma njegovi zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, 
pa bi ga po mnenju udeleženca morali, lahko vloži pisno 
(preko elektronske pošte, po pošti na naslov organizatorja 
ali preko spletne banke Addiko EBank) ali ustno (osebno na 
bančno posvetovalnem mestu ali preko telefona) 
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reklamacijo ali pritožbo skladno s Pravilnikom o 
izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh 
poslovalnicah in v bančno svetovalnem mestu organizatorja 
ter na spletni strani www.addiko.si.  

 
8. člen 

KONČNE DOLOČBE 

Organizator 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, veljajo 
določila veljavne zakonodaje.  

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, 
ki bi nastala udeležencem zaradi sodelovanja v zapisani 
promociji oziroma zaradi prevzema nagrad.  

Splošni pogoji so obvezujoči za organizatorja in druge 
osebe, ki so kakorkoli povezane s promocijo  in se 
obvezujejo, da jih bodo upoštevali.   

 
9. člen 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV  

Splošni pogoji pričnejo veljati 6. 7. 2022 in veljajo do 
zaključka promocije.  

 

 


