
Zahteva za izključitev iz sodelovanja v nagradni igri 
"Addiko banka in Mastercard vsak teden nagrajujeta praznične nakupe" 

ZAHTEVO SE IZPOLNI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN S TEMNIM PISALOM 

 
 

Spodaj podpisani (-a): _________________________________________________, rojen (-a): ___.___.______ 
 ime in priimek 

 

stanujoč v / na: _______________________________________________________________________________ 
 ulica in hišna številka ter poštna številka in kraj 

 

s podpisom izjavljam, da ne želim sodelovati v nagradni igri "Addiko banka in Mastercard vsak teden nagrajujeta 
praznične nakupe", ki jo organizira Addiko Bank d.d. od vključno 24. 10. 2020 do vključno 23. 11. 2020, v katero so 
vključeni uporabniki debetnih, obročnih, kreditnih, standardnih plačilnih ali zlatih plačilnih Addiko kartic Mastercard, ki 
izpolnjujejo pogoje za sodelovanje opredeljene v Splošnih pogojih nagradne igre. 
Več informacij o sodelovanju v nagradni igri je objavljenih na spletni strani www.addiko.si in v vseh poslovalnicah Addiko 
banke. 
 
 

V / Na _______________________________, dne ___.___.______. _________________________ 
 kraj datum lastnoročni podpis 
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