ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНАТА ИГРА
„ЗЕЛЕНА НАГРАДНА ИГРА„
Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри (Сл. весник на РМ, број 24/2011,
51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/2016 и 178/2016), се
утврдуваат следните правила на Наградната игра:
1. ПРИРЕДУВАЧ
Организатор на наградната игра „ЗЕЛЕНА НАГРАДНА ИГРА„ (во понатамошниот текст
„Наградна игра„) е Охридска банка АД Скопје, со седиште на ул.,,Орце Николов’’ бр.54,
1000 Скопје, ЕМБС 5004756 (во понатамошниот текст ПРИРЕДУВАЧ).
2. ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
Наградната игра има за цел рекламирање на производите за физички лица од програмата
на MasterCard и Visa, издадени од Охридска банка АД Скопје:
 Дебитни картички за физички лица:
- Маестро
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
- Visa Classic
 Kредитни картички за физички лица:
- MasterCard Revolving
- MasterCard Gold
- MasterCard Platinum
- Visa Classic
- Visa Gold
3. ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА:
Официјално име на Наградната игра е: „ЗЕЛЕНА НАГРАДНА ИГРА„.
Наградната игра ќе започне на 17.12.2018 година и ќе трае до 28.02.2019 година.
4. ПРАВО И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА:
Квалификувани за учество во Наградната игра се сите полнолетни физички лица –
државјани на Република Македонија (лица со и над 18 - годишна возраст на денот на
извршување на првата трансакција), кои се корисници на било која од следните картички
издадени од Охридска Банка АД Скопје:
 Дебитни картички за физички лица:
- Маестро
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
- Visa Classic
 Kредитни картички за физички лица:
- MasterCard Revolving
- MasterCard Gold
- MasterCard Platinum
- Visa Classic
- Visa Gold
кои на денот на извлекувањето на наградата немаат повеќе од 30 дена достасани, а
неподмирени обврски кон ПРИРЕДУВАЧОТ кои произлегуваат од користењето на
горенаведените производи и кои немаат нефункционален долг (долг кој е достасан, а
неподмирен повеќе од 90 дена).
Доколку биде извлечен добитник со повеќе од 30 дена неподмирени достасани обврски кои
произлегуваат од користењето на горенаведените производи кон ПРИРЕДУВАЧОТ или
добитник со нефункционален долг, истиот ќе биде дисквалификуван и ќе биде заменет со
првиот следен од 20-те резервни добитници кој во целост ќе ги исполнува правилата на
Наградната игра.
Еден учесник во Наградната игра има право да биде извлечен само за една награда од

вкупниот број на награди предвиден во точка 6 од Правилата на Наградната игра.
Како потврда за учество во наградната игра ќе се сметааат месечните изводи издадени од
Охридска банка АД Скопје кои до корисниците се достапни во електронска форма преку
апликациите за е-банкарство и м-банкарство и во печатена форма преку шалтерите на
банката. Во секој извод наведени се податоци за датум и опис на трансакците, број на
платежната картичка, износот на секоја трансакција и салдото по секое евидентирано
плаќање или уплата на средства.
Банкарскиот извод издаден за периодот од 17.12.2018г. до 28.02.2019г. во кој е
евидентирано дека корисникот има реализирано минимум 10 трансакции со дебитна
картичка и минимум 5 трансакции со кредитна картичка за физички лица издадена од
Охридска банка АД Скопје, ќе се смета за потврда врз чија основа се стекнува право на
учество во играта.
5. ТЕРИТОРИЈА
Наградната игра се организира на територијата на Република Македонија на сите продажни
места и интернет портали каде постојат услови за плаќање преку ПОС терминали или
услови за електронско плаќање со платежните картички од брендот MasterCard и Visa
издадени од Охридска банка АД Скопје.
6. ВИД И ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА НАГРАДИТЕ:

Вид на награда

Електричен скутер
MI Electric Scooter Black

Број на
награди

Поединечна
вредност на
наградата

Вкупна вредност на
наградите
(кол x
поед.вредност на
награда)

20

29.990,00

599.800,00

20

29.990,00

599.800,00

Добавувач: Хај комуникации ДОО
бул.Трета Македонска бригада 48, 1000
Скопје

ВКУПНА КОЛИЧИНА/ВРЕДНОСТ

Количините на наградите од Наградната игра се ограничени и нема да бидат доделени
повеќе награди од оние кои се претходно определени.
Вредноста на наградниот фонд изнесува вкупно 599.800,00 денари. (со зборови:
петстотинидеведесетидеветилјадииосумстотини денари.)
7. МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Лицата од точка 4 став 1, со направени минимум 10 трансакции со дебитна картичка и
минимум 5 трансакции со кредитна картичка за физички лица, издадена од Охридска банка
АД Скопје, добиваат шанса за учество во Наградната игра. На секои наредни минимум 10
трансакции со дебитна картичка и минимум 5 трансакции со кредитна картичка за физички
лица, учесникот уште еднаш ќе се појавува како можен добитник, со што се зголемуваат
шансите за награда. Доколку еден учесник поседува повеќе од една картичка/и од Банката
во тој случај учествува со секоја поединечна картичка во Наградната игра доколку ги
исполнува условите. Нема минимален износ по трансакција.
Учесниците имаат можност да го откажат своето учество во Наградната игра со
поднесување на Изјава за откажување на учество во Наградна игра во една од
експозитурите на Охридска банка АД Скопје.
Трансакциите извршени од корисниците на дополнителните картички поврзани со
основната дебитна или кредитна картичка на корисникот на картичката се евидентираат во
корист на носителот на основната картичка за целите на Наградната игра.
Во Наградната игра се вклучени сите трансакции направени од страна на корисникот на
картичката и/или од страна на корисниците на дополнителните картички, на продажните
места во земјата и е – commerce трансакции (плаќања преку интернет). Во Наградната игра
не влегуваат исплати на готовина од банкомат или од ПОС шалтер, членарини, провизии,
како и сторнирани трансакции.
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8. ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО
Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се квалификувани, имаат право на
учество и ако целосно ги почитуваат Правилата на Наградната игра.
9. МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕТО:
Извлекувањето на 20 (дваесетте) награди: 20 електрични скутери (единечна вредност
29.990,00 ден.), ќе се врши по принципот на случаен избор по електронски пат со посебен
софтвер за таа намена во просториите на ПРИРЕДУВАЧОТ на наградната игра, Охридска
банка АД Скопје, со адреса: ул.,,Орце Николов’’ бр.54, 1000 Скопје, на 11.03.2019г. во 10ч.
Извлекувањето на наградите ќе биде јавно, во присуство на тричлена комисија, составена
од тројца официјални претставници и тоа:
 двајца претставници од Охридска банка АД Скопје и
 нотар од Република Македонија
кои ќе водат записник за извлекувањето на добитниците.
Редоследот на доделување на наградите е следен: првите 20 извлечени добитници ќе
добијат електричен скутер MI Electric Scooter Black.
По извлекувањето на вкупно 20 добитници на награди ќе бидат извлечени вкупно 20
резервни добитници.
10. ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ:
Резултатите од извлекувањето ќе бидат објавени најдоцна во рок од три дена од денот на
извлекувањето, на официјалната интернет страница на Охридска банка АД Скопје
www.ohridskabanka.mk. При објавувањето, врз основа на претходна добиена согласност на
добитниците, ќе се објави нивното име и презиме, а ако добитникот не даде согласност,
објавувањето ќе се изврши на начин што ќе се објави брендот на една од користените
картички и маскиран број на картичката (ќе бидат објавени последните четири бројки, а
останатите бројки ќе бидат скриени – ХХХ).
11. НАЧИН НА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДАТА:
По потврдување на личните податоци (име, презиме, адреса и идентификација со лична
карта или пасош), секој од добитниците може да ја подигне наградата во просториите на
ПРИРЕДУВАЧОТ: Охридска банка АД Скопје, со адреса: ул.,,Орце Николов’’ бр.54, 1000
Скопје.
13. ДАНОЧНИ ОБВРСКИ НА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ
ПРИРЕДУВАЧОТ е одговорен за сите даноци, надоместоци и одговорности поврзани со
наградите вклучувајќи го и персоналниот данок на доход.
14. РОК ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
Најдоцна 60 дена сметано од денот на објавувањето на извештајот за резултатите од
извлекувањето
на
интернет
страницата
на
Охридска
банка
АД
Скопје
www.ohridskabanka.mk.
Доколку наградата не се подигне од страна на добитникот во предвидениот рок истата ќе
биде донирана за хуманитарни цели.
По истекот на наведениот рок оставен за подигање на наградата престануваат сите
обврски на Приредувачот на Наградната игра кон добитниците.
15. ПРЕНОС И ЗАМЕНА НА НАГРАДАТА
Наградата не може да се пренесува ниту препишува на трето лице пред претходно
доделување на истата. Наградата не може да биде заменета.
16. КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
ПРИРЕДУВАЧОТ има право личните податоци на добитникот да ги користи во своите идни
маркетинг активности по претходно добиена писмена согласност од страна на добитникот за
користење на неговите лични податоци.
Доколку добитникот не сака неговите лични податоци да бидат искористени за
горенаведените активности, може да прати допис до ПРИРЕДУВАЧОТ, врз основа на кој
неговите/нејзините лични податоци ќе се исклучат од понатамошно користење во такви цели.

3

17. ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
ПРИРЕДУВАЧОТ има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, по добивање на
одобрение од Министерство за финансии со известување до јавноста преку дневниот печат,
во согласност со член 9 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри.
18. ОТСТРАНУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА КОИШТО БИ МОЖЕЛЕ ДА
НАСТАНАТ
Евентуално настанатите спорови помеѓу ПРИРЕДУВАЧОТ и учесниците во Наградната игра
ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.
19. ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ СО ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА
Правилата на Наградната игра во целост ќе бидат објавени на веб страната на
ПРИРЕДУВАЧОТ www.ohridskabanka.mk, по добивањето на согласност од Министерството
за финансии на Република Македонија, а пред почетокот на Наградната игра. Корисниците
односно учесниците во наградната игра ќе можат за сите дополнителни информации да се
јават на Контакт центарот на ПРИРЕДУВАЧОТ на наградната игра на телефонскиот број
15050 секој работен ден од понеделник до петок од 8 до 18ч.
20. ПРАВО НА ПРИГОВОР
Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3 дена од денот на
објавување на добитниците на наградите да поднесе приговор во писмена форма до
ПРИРЕДУВАЧОТ на Наградната игра, до Дирекција за маркетинг при Охридска банка АД
Скопје, која е должна во рок од осум дена од приемот на истиот писмено да одговори.
21. ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Право на учество во Наградната игра немаат лицата вработени во Охридска банка АД
Скопје, како и нивните потесни семејства, и тоа: родител, дете, брат, сестра и
брачен/вонбрачен другар. Доколку извлечениот добитник е дел од оваа група на лица нема
да има право на наградата и ќе биде заменет со првиот нареден од 20-те резервни
добитници кој ќе ги исполнува во целост правилата на Наградната игра. Добитникот пред
да ја подигне наградата ќе потпише Изјава дека во своето најблиско семејство нема
вработени од Охридска банка АД Скопје.
22. НАЧИНИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА
За известување за Наградната игра ќе бидат користени следните медиумски канали:
1. Рекламни пораки на веб страната на Охридска банка АД Скопје
(www.ohridskabanka.mk)
2. Постери и флаери поставени во експозитурите на Охридска банка АД Скопје
3. Рекламни пораки на радио
4. Веб банери на интернет портали
5. Банери на апликациите за мобилно и електронско банкарство
6. Рекламни пораки на социјални мрежи
7. ПР соопштенија
8. ТВ поп ап банер
9. СМС/ вибер пораки до клиенти на Охридска банка АД Скопје
10. Рекламни пораки на писмени известувања до клиенти на Охридска банка АД Скопје
11. Видео на АТМ-ите на Охридска банка АД Скопје
23. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра корисниците ги прифаќаат
одредбите од овие правила. Овие правила ќе се применуваат по добивање на согласност
од Министерството за финансии на Република Македонија и по нивното јавно објавување,
а ќе важат до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за
подигнувањето на наградата.
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Претседател на Управен Одбор
Бранка Павловиќ
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Скопје, 29.11.2018.
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