SPLOŠNI POGOJI PROGRAMA »PRIPELJI PRIJATELJA«

1. Splošne določbe
Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor (v nadaljevanju: Banka) v skladu s temi splošnimi pogoji
ureja pravila in pogoje programa »Pripelji prijatelja« (v nadaljevanju: Program).

2. Trajanje programa
Program poteka od 22. decembra 2017 do preklica.

3. Pogoji sodelovanja v programu
3.1 Obstoječa stranka, ki priporoča novo stranko, mora izpolnjevati vse spodnje pogoje:
a) je fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
b) je že dopolnila 18. let
c) je že imetnik osebnega računa pri Banki (v nadaljevanju: obstoječa stranka),
d) ni zaposlena v Banki,
e) priporoča novo stranko, fizično osebo, kot potencialnega imetnika osebnega računa in Paketa Komplet ali
Paketa Premium
f) nova stranka izpolnjuje pogoje navedene v tč. 3.2.
g) nima neporavnanih obveznosti do banke ali blokiranega računa.
Obstoječa stranka priporoči Banko novi stranki tako, da to sporoči bančnemu strokovnjaku v poslovalnici banke,
ali preko spletne strani www.nkbm.si/pripelji-prijatelja (v nadaljevanju Spletna stran programa) in s tem
avtomatično novi stranki pošlje priporočilo po elektronski pošti. Za pravilno izpolnjeno priporočilo se šteje, da je
obstoječa stranka na Spletni strani programa na označena mesta vnesla svoje osebne podatke:
- Ime in priimek
- Telefonsko številko
- Elektronski naslov
- Davčno številko1
ter podatke priporočenega prijatelja
- Ime in priimek
- Elektronski naslov
- in s kljukico potrdila strinjanje s temi splošnimi pogoji.
3.2. Nova stranka mora izpolnjevati vse spodnje pogoje:
a) nova stranka je stranka, ki v preteklih 6 mesecih ni imela odprtega osebnega računa pri Banki in po priporočilu
obstoječe stranke, v času trajanja programa odpre osebni račun s Paketom Komplet ali s Paketom Premium
b) je že dopolnila 18. let
c) ni študent
d) ni zaposlena v banki
e) mora ob otvoritvi računa v poslovalnici banke pokazati natisnjeno ali na svojem mobilnem telefonu (oz. drugi
ustrezni napravi) po elektronski pošti prejeto priporočilo z unikatno kodo
f) nima blokiranega račun pri drugi banki.

1

Davčna številka obstoječe stranke je obvezen podatek, ki ga banka potrebuje za nedvoumno identifikacijo stranke za
izplačilo nagrade.

Ko nova stranka prejme priporočilo po elektronski pošti, lahko odpre osebni račun in izbere enega od paketov v
poslovalnici banke. Priporočilo z unikatno kodo velja 90 dni od prejema elektronskega sporočila. Nove stranke,
ki odprejo račun ali prejmejo placo po preteku 90 dni od prejema priporočila z unikatno kodo do nagrade niso
upravičene.
Obstoječa stranka lahko pripelje več novih strank, pri čemer za vsako pripeljano novo stranko prejme nagrado,
skladno z določili točke 4. teh splošnih pogojev.
Obstoječa stranka se strinja, da za sodelovanje v programu s priporočilom nove stranke prostovoljno predaja
svoje osebne podatke. Banka ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi zlorabe na takšen način predanih
osebnih podatkov. Banka ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube tiskanega obrazca ali natisnjenega
elektronskega priporočila s podatki obstoječe stranke.
Obstoječa stranka potrjuje in zagotavlja, da si je pridobila ustrezno soglasje nove stranke za posredovanje
osebnih podatkov in da je novo stranko obvestila o posredovanju njenih osebnih podatkov banki ter je
seznanjena, da je lahko odgovorna za zlorabo osebnih podatkov nove stranke, v kolikor ravna v nasprotju s tem
določilom.

4. Nagrade
Obstoječa in nova stranka sta upravičeni do nagrade, če v času trajanja programa obstoječa stranka pripelje
novo stranko, ki odpre osebni račun s Paketom Komplet ali Paketom Premium in prenese nakazovanje rednega
mesečnega priliva (plača, pokojnina …). Pogoj za prejem nagrade je v celoti uspešno zaključen postopek
otvoritve osebnega računa in prejem prvega rednega priliva na račun nove stranke. Nagrado bo banka
upravičencem izplačala najkasneje v 90 dneh od izpolnitve pogojev.
Banka ima pravico do zavrnitve vloge za odprtje osebnega računa s Paketom Komplet oziroma Paketom
Premium brez obrazložitve.
Nagrade niso prenosljive na druge osebe.
Nagrade od 14. oktobra 2019 so:
- 15 EUR, če nova stranka odpre Paket Komplet, tako za novo kot tudi za obstoječo stranko
- 40 EUR, če nova stranka odpre Paket Premium, tako za nove kot tudi za obstoječo stranko.
Banka bo nagrade, neposredna nakazila sredstev na osebne račune obstoječih in novih strank nakazovala
enkrat (1) mesečno, najkasneje na zadnji delovni dan v mesecu.
Posamezna nagrada obstoječi stranki za pripeljano stranko v skladu s 1. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2
sodi med druge dohodke. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi
dohodek. Akontacija dohodnine se v skladu s prvim odstavkom 282. člena ZDavP-2 ne odtegne. Obstoječa
stranka je dolžna prijaviti skupno vrednost nagrad v napoved dohodnine. Banka nima nikakršnih dodatnih
obveznosti iz naslova morebitnega doplačila ali vračila dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske
odmere.
Ugodnosti za priporočeno novo stranko skladno s 7. točko 19. člena Zakona o dohodnini ne štejejo za dohodek
temveč gre za ugodnost, ki je dostopna vsem novim strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali
dejavnostjo nove stranke.
Nagrade v programu Pripelji prijatelja veljalo le za ta program in ne veljajo za druge programe ali produkte banke.

5. Odgovornost banke
Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema, koriščenja ali uporabe
nagrade, s čimer se sodelujoči v programu izrecno strinjajo.

6. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v Programu Banki kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih
podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in
vsakokratno veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Banka, pridobljene osebne podatke sodelujočih varuje v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti Banke
s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih
podatkov, ki so na voljo v poslovalnicah ter na spletni strani www.nkbm.si/vop, v katerih so na voljo tudi
informacije o uresničevanju pravic po GDPR.
Banka osebne podatke sodelujočih, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v Programu (ime in priimek, naslov, enaslov, davčna številka), uporabi izključno za namene izvedbe Programa.
Po preteku zaključku izpolnitve namena Programa, bodo podatki sodelujočih uničeni v skladu z veljavno
zakonodajo.
- osebni podatki na dokumentaciji, ki je podlaga za obračun dohodnine skladno z zakonom s področja urejanja
davkov (obrazci za obračun davčnega odtegljaja, pravila programa), podatki o vrsti nagrade ter njeni
vrednosti ter podatki o prejemniku (ime, priimek, naslov in davčna številka) se hranijo 10 let od prejema
nagrad.
- osebni podatki nove stranke, ki v roku 90 dni ne odpre osebnega računa s Paketom Komplet oziroma
Paketom Premium, se izbrišejo avtomatsko po preteku navedenega roka.
Sodelujoči lahko kadarkoli poda privolitev za obdelavo podatkov za namene trženja.

7. Reklamacije
V primeru vseh reklamacij se uporabnik pisno obrne na poslovalnico banke.
Banka je dolžna vsako reklamacijo rešiti takoj oziroma najkasneje v sedmih (7) dneh po prejemu reklamacije in
o rešitvi obvestiti uporabnika. Če bo morala banka podatke za reševanje reklamacije pridobiti tudi iz drugih virov,
je rok za reševanje lahko tudi daljši.

8. Končne določbe
Banka si pridržuje pravico do sprememb pravil izvedbe programa, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih programa bo Banka udeležence obveščala
na spletni strani.
Ti splošni pogoji so dostopni na spletni strani programa. Za dodatna pojasnila in informacije pa lahko
zainteresirana oseba piše na elektronski naslov info@nkbm.si.
Ti splošni pogoji veljajo od 14. 10. 2019 in nadomestijo splošne pogoje programa Pripelji prijatelja objavljene
maja 2018.

Maribor, 14. oktober 2019

