ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ ги донесе следниве
ПРАВИЛА НА ИГРА
Член 1 – Назив и седиште на организаторот
Организатор на оваа наградна игра е ПроКредит Банка АД Скопје со седиште на
ул.Манапо бр.7, 1000 Скопје
Член 2 – Цел на наградната игра
Рекламирање на MasterCard Debit картичка за физички лица, издадена од
ПроКредит Банка, како и зголемување на употребата на овие картички на ПОС
Терминали во земјата и странство. ПОС терминалите ги опфаќаат сите физички ПОС
терминали за плаќање со картичка со физичко присуство на клиентот и виртуелни
ПОС терминали односно плаќања на интернет со картичка..
Член 3 – Времетраење и име на наградната игра
Официјалното име на Наградната игра е “Со MASTERCARD до авионски билет!”
Наградната игра ќе започне на 01.11.2018 и ќе трае до 31.12.2018 година.
Член 4 – Територија
Наградната игра се организира и се спроведува на целата територија на Република
Македонија.
Член 5 – Право и услови на учество
Право на учество имаат сите физички лица над 18 години, клиенти на ПроКредит
Банка кои располагаат со MasterCard дебитна картичка и кои лично ќе се пријават за
учество на наградна игра со пополнување на изјава за согласност за учество на
следнава веб страна www.direct.mk/mastercard наменета за оваа наградна игра. Оваа
изјава ќе се смета за потврда од клиентот за учество во наградната игра.
Пријавувањето трае за целото времетраење на наградната игра, имено започнува од
01.11.2018 и завршува до 31.12.2018.
Со учество во Наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени
со одредбите на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на
истите.
Услов за учество е корисниците кои сакаат да учествуваат во наградната игра во
периодот додека трае наградната игра да направат соодветен број на трансакции на
ПОС терминали во земјата и странство со платежна дебитна картичка MasterCard
Debit. Со секоја трансакција клиентите добиваат соодветен број на километри и тоа
согласно следниве правила:
o
За секоја успешно направена трансакција со MasterCard Debit на ПОС
терминал над 300 ден клиентот добива по 10 километри
o
За секоја успешно направена трансакција со MasterCard Debit на ПОС
терминал над 3000 ден клиентот добива 20 километри. 20 километри е максимум
број на километри кои може да се засметаат независно од тоа колку сумата на
трансакцијата е над 3000 денари (На пример и за 9000 денари трансакција износот
на засметаните километри е 20)
o
Дозволени се по 5 трансакции на ист ПОС терминал во текот на еден
календарски ден. Имено над 5тата трансакција на ист ПОС терминал не се
пресметуваат дополнителни

километри. За пресметување на километрите секогаш се земаат во предвид само
првите 5 трансакции направени на истиот ПОС терминал
o
Трансакции за уплата и исплата на пари на банкомат, неуспешни и откажани
трансакции со картичката и повлекување на пари преку ПОС терминали не се
вклучени во оваа наградна игра и не носат километри за клиентите
o
Се земаат во предвид само трансакции направени преку трансакциските
сметки на клиентот- сопственик на картичката, утврдени согласно промет на сметка
од банка за промотивниот период
o
Сите клиенти кои ќе соберат 800 километри влегуваат во кругот на
потенцијални добитници за освојување награда – 2 повратни авионски билети до
Загреб
o
Сите клиенти кои ќе соберат 900 километри влегуваат во кругот на
потенцијални добитници за освојување награда – 2 повратни авионски билети до
Љубљана
o
Сите клиенти кои ќе соберат 1.000 километри влегуваат во кругот на
потенцијални добитници за освојување награда – 2 повратни авионски билети до
Виена
Секој пријавен клиент за учество во наградната игра еднаш неделно, секој петок,
добива известувања по СМС порака за вкупниот број на освоени километри
заклучно наведената дата во пораката.
Преку интерното системско решение на Банката, ќе бидат издвоени/селектирани
само квалификуваните учесници, клиенти на Банката во посебен електронски фајл,
од кој фајл по случаен избор ќе бидат избрани добитниците.
Еден учесник во Наградната игра има право да биде извлечен само за една награда
од вкупниот број на награди предвиден во член 6 од Правилата на Наградната игра.
Право на учество во наградната игра немаат вработените во ПроКредит Банка и
членовите на потесниот круг на нивните семејства.
Член 6 – Награден фонд
ВИД НА НАГРАДА

Количина

Поединечна
просечна цена
по билет

Вкупна цена

1

2 повратни авионски
билети до Загреб

3

18.448,00 мкд

110.688,00 мкд

2

2 повратни авионски
билети до Љубљана

3

18.448,00 мкд

110.688,00 мкд

3

2 повратни авионски
билети до Виена

4

18.448,00 мкд

147.584,00 мкд

Ред.
броj

Вкупно

368.960,00MKD

Вкупниот награден фонд е утврден во согласност со понуда добиена од страна на
компанијата “Aвионет” и ваучер со кој ПроКредит Банка може да ги купи авионските
билети за сите добитници од оваа наградната игра.
Количината на наградите од Наградната игра е ограничена и нема да бидат доделени
повеќе награди од оние кои што се претходно определени. Замена за наградите со
други награди, со парична или друга противвредност не е дозволена. Организаторот
не се обврзува да понуди друг тип на награда во истата противвредност од
планираните награди.
Датите на авионските билети кои се доделуваат како награда се утврдуваат во
координација со добитниците најкасно до 31.01.2019 и клиентите може да изберат
датум на патување од 01.02.2019 до 30.06.2019.
Добитниците се должни да и испратат на банката валиден пасош од лицата кои ќе
патуваат најкасно до 31.01.2019. Пасошот треба да има дата на валидност минимум 6
месеци по датите на избраното патување. Освоената награда може да се подигне од
просториите на приредувачот најдоцна 31.01.2019. Наградите ќе се испратат преку
електронска пошта доколку добитниците неможат лично да ги подигнат од
просториите на приредувачот на наградната игра и тоа на адреса ул. Манапо бр. 7,
1000 Скопје.
Добитниците на наградата треба лично да го искористат авионскиот билет и да
именуваат уште едно лице кое ќе присуствува на летот заедно со нив. Авионските
карти кои се доделуваат на еден клиент како награда треба да бидат за патување на
ист датум.
По доделување на наградата на добитниците, односно купување на авионските
билети, добитниците немаат право да бараат промена на истите.
Добитниците на наградата немаат право за сугестија и избор на авиокомпанијата со
која ќе биде спроведен летот.
Организаторот не е одговорен доколку летот е откажан, одложен или пренасочен по
одлука и вина на авиокомпанијата. Добитникот има обврска сам да го провери истото
со авиокомпанијата со која ќе лета
Организаторот не е одговорен доколку авио-компанијата одбие да ги прими
добитниците на наградата поради преполн лет. Добитникот има обврска сам да го
провери истото со авиокомпанијата со која ќе лета
Правниот однос помеѓу добитникот на наградната игра и авиокомпанијата стапува во
сила по издавање на авионските билети на добитникот
Член 7 - Место, време, начин, постапка и контрола на извлекувањето на наградите
Добитниците ќе бидат извлечени на 09.01.2019 година во 12.00 часот во просториите
на ПроКредит Банка АД Скопје со адреса ул. Манапо бр.7, 1000 Скопје во присуство на
тричлена комисија (две одговорни лица од ПроКредит Банка и овластен нотар ) која
води записник за извлекувањето односно утврдувањето на добитниците.
Преку интерното системско решение на Банката, ќе бидат извлечени само
квалификуваните учесници, клиенти на Банката во посебен електронски фајл, од кој
фајл по случаен избор ќе бидат извлечени. При извлекувањата, ќе бидат извлекувани
по 1 (еден) добитник на секоја од наградите и по 1 (еден) резервен добитник.

Добитниците ќе бидат објавени на официјалната веб страна на банката во рок од 3
дена од денот на извлекувањето. Добитниците ќе бидат телефонски контактирани од
страна на банката на нивниот официјален телефонски број регистриран во потврдата
за согласност за учество во наградната игра.
Член 8 Запознавање на учесниците со правилата на наградната игра
Правилата на Наградната игра Организаторот ќе ги објави на следнава веб страна
www.direct.mk/mastercard наменета за оваа наградна игра, пред почетокот на
наградната игра а по добивање согласност од страна на Министерство за финансии.
Дополнително, учесниците во наградната игра ќе бидат известени за начинот и
условите за учество преку Веб банери на интернет портали, останати печатени
промотивни материјали, СМС порака и е-маил.
Член 9 Право на приговор
Незадоволен учесник во Наградната игра има право во рок од 3 дена од денот на
објавувањето на добитниците на наградите да поднесе приговор во писмена форма
до Организаторот. Организаторот е должен писмено да одговори на приговорот во
рок од 8 дена од приемот на истиот.
Член 10 - Користење на лични податоци
Организаторот 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 Организаторот, врз основа на кој неговите/нејзините лични
податоци ќе се исклучат од понатамошно користење во такви цели.
Член 11 - Откажување на наградната игра
ОРГАНИЗАТОРОТ 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, доколку настапи штетна последица предизвикана со кривично
дело или поради делување на виша сила согласно Член 9 од ЗАКОН ЗА ИГРИТЕ НА
СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ
Член 12 - Отстранување на споровите за наградната игра коишто би можеле да
настанат
Во случај на спор помеѓу ОРГАНИЗАТОРОТ и учесниците во Наградната игра
страните се согласни да го решат спогодбено , а доколку тоа не е можно надлежен е
Основниот суд во Скопје.

