ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА
,, VISA и STBBT – СПОЈ ЗА СУПЕР НАГРАДИ’’
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:
Член 1
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО
Организатор на наградната игра (во понатамошниот текст „Наградна игра“) е Стопанска
банка а.д. Битола со регистрирано седиште на Добривоје Радосављевиќ бр.21, Битола,
со ЕМБС 5026377 (во понатамошниот текст: „Организатор“) во согласност со овие
официјални правила на Наградната игра (во натамошниот текст: „Официјални
правила“).
Член2
ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Целта на наградната игра е рекламирање на Visa Debit и/или Visa Credit ( Classic и/или
Gold) картички на Стопанска Банка а.д. Битола и поголемо користење на картичките при
извршување на трансакции во трговија на ПОС терминали (физички -на продажните
места или преку виртуелни - електронска трговија односно e-commerce. Воедно, оваа
наградна игра има за цел зголемување на свесноста на нашите клиенти за картичниот
бренд Visa како дел од портфолиото на Банката и зголемување на бројот на издадени
картички и од овој бренд.
Член 3
ИМЕ ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Официјалното име на Наградната игра е : ,, VISA и STBBT – СПОЈ ЗА СУПЕР
НАГРАДИ’’
Наградната игра ќе започне од 15.10.2022 година и ќе трае до 15.01.2023 година.
Член 4
ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Право на учество во наградната игра ќе има секој имател на Visa Debit и/или Visa Credit
( Classic и/или Gold) картички издадена од страна на Стопанска Банка а.д Битола, кој во
период на времетраење на кампањата (3 месеци) изврши барем една трансакција на ПОС
терминал (физички или виртуелен односно e-commerce) во износ еднаков или поголем
од 1.000,00 денари. Со секоја трансакција на ПОС терминал со Visa Debit и/или Credit
(Classic, Gold) клиентите добиваат редоследен број на трансакцијата кој понатаму ќе
служи при извлекување на наградените добитници. Колку повеќе трансакции толку
повеќе шанси за добивка.

ДОПОЛНИТЕЛНО секоја трансакциja која ќе биде направена со кредитна картичка
VISA (Classic или Gold) издадена во периодот на кампањата добива ДУПЛА ШАНСА за
награда. Односно, една трансакција од минимум 1.000,00 ден. на ПОС терминал
(физички или виртуелен односно e-commerce) ќе дoбие двa редоследни броеви, односно
две шанси за извлекување.
Кампањата нема да важи за вработени во банката.
Член 5
ТЕРИТОРИЈА НА КОЈА СЕ ПРИРЕДУВА НАГРАДНАТА ИГРА
Наградната игра се организира за сите иматели на Visa Debit и/или Visa Credit ( Classic
и/или Gold) картички издадени од страна на Стопанска Банка а.д Битола, за трансакции
кои ќе бидат извршени на физички или виртуелни ПОС терминали во земјата во
периодот од 15.10.2022 -15.1.2023.

Член 6
ПОДАТОЦИ ЗА НАГРАДИТЕ
Бр.

Награда

Количина

1.

Викенди за двајца во
хотел Панорама
Крушево
Електрични
тротинети
Smart часовници
Патни торби

2.
3.
4.

Вкупно награди

25

Вредност
на ДДВ

3

Поединечна
вредност во
денари без
вклучен ДДВ
17,714

886

Поединечна
вредност во
денари со вклучен
ДДВ
18,600

5

17,372

3,127

20,499

7
10

13,136
2,711

2,364
488

15,500
3,199

Вкупна вредност на
наградите во денари без
вклучен ДДВ
259,064

Вкупна вредност на
ДДВ
39,721

Вкупна вредност
на наградите со
вклучен ДДВ
298,785

Количините на наградите од Наградната игра се ограничени и нема да бидат доделени
повеќе награди од оние кои се претходно определени. Вкупниот награден фoнд изнесува
298,785 денари.
Член 7
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
За да се стекнат со право за учество во наградната игра, сите постоечки и нови клиенти
на Стопанска банка а.д. Битола кои поседуваат Visa Debit и/или Visa Credit ( Classic или

Gold ) картички во периодот од 15.10.2022 (00:00 часот) до 15.1.2023 (24:00 часот) ќе
треба да извршат барем една успешна трансакција на ПОС терминал (физички или
виртуелен односно e-commerce), во земјата во износ еднаков или поголем од 1.000,00
денари. Со секоја направена трансакција клиентот ќе добие реден број. Дополнително,
секоја трансакциja која ќе биде направена со ново издадена кредитна картичка VISA
(Classic или Gold) во периодот на кампањата добива дупла шанса за награда, односно
двa редоследни броеви. Добитниците ќе бидат извлечени на 31.1.2023 година по случаен
избор – лотарија со извлекување на редниот број на трансакцијата која ја извршиле.
Секој учесник може да добие една награда.
Учесниците имаат можност да го откажат своето учество во Наградната игра со
поднесување на Изјава за откажување на учеството во Наградната игра во една од
експозитурите на Стопанска Банка а.д.Битола.
Член 8
НАЧИНИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА
Следниве средства ќе бидат користени за известување на Наградната игра:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рекламен материјал во експозитурите на Стопанска банка а.д. Битола
Рекламна порака на веб сајтот на Стопанска банка а.д. Битола (www.stbbt.mk)
Социјални медиуми кои ги користи банката
Рекламни банери - преку online медиуми
ПР соопштенија
Рекламни пораки на билборди
Изводите на корисниците на картичките
Член 9

МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕТО
НА НАГРАДИТЕ
Извлекувањето и соопштувањето на добитниците кои ги оствариле поставените
услови на наградната игра ќе биде извршено на 31.1.2023 година, во 12:00 часот, во
деловниот центар на Банката во Скопје на ул. Скупи 3а.
Сите клиенти кои ќе ги направат трансакциите имаат еднаква шанса за добивање
на награда.
Изборот на добитниците ќе биде извршен врз основа на извештаи од системската
евиденција на банката изготвени од Службата за платен промет во земјата, картично
работење и поддршка на самоуслужни продукти, во кои ќе има податок за направените
трансакции: износот на трансакцијата, број на картичка со која е извршена
трансакцијата, датум кога е извршена истата, име и презиме.
Во финалниот извештај ќе се содржат податоци за сите трансакции во износ еднаков или
поголем од 1.000,00 денари направени на ПОС терминал (физичики или виртуелен
односно e-commerce), во земјата со сите Visa Debit и/или Visa Credit (Classic или Gold )
картички на Стопанска банка а.д Битола во периодот од 15.10.2022 (00:00 часот) до
15.1.2023 (24:00 часот). Со секоја направена трансакција клиентот ќе добие реден број.

Дополнително, секоја трансакциja која ќе биде направена со ново издадена кредитна
картичка VISA (Classic или Gold) во периодот на кампањата добива дупла шанса за
награда, односно двa редоследни броеви. Добитниците ќе бидат извлечени на 31.1.2023
година по случаен избор – лотарија со извлекување на редниот број на трансакцијата
која ја извршиле.
Потврдувањето и проверката на извештаите (Извлекувањето) ќе биде јавно, во
присуство на нотар, претставник од Стопанска банка а.д. Битола и претставник од
маркетинг агенцијата OK Idea.
Секој учесник во наградната игра има право само на една награда. При
проверката на извештаите ќе се води сметка да секој учесник добие само една награда.
Потврдувањето на извештаjот од страна на комисијата се смета за конечно.

Член 10
ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ
Имињата на добитниците ќе бидат објавени во рок од 3 работни дена од денот на
извлекувањето на наградите на веб сајтот на Организаторот www.stbbt.mk.
Добитниците дополнително Банката ќе ги извести по пат на СМС порака за наградата.
Со превземањето на наградите престануваат сите обврски на ОРГАНИЗАТОРОТ на
Наградната игра спрема добитниците.
Наградата не се пренесува ниту препишува пред претходно доделување на истата.
Наградата не може да биде заменета.
Член 11
НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАГРАДНАТА ИГРА СО
ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА
Правилата на наградната игра ќе бидат објавени на веб сајтот на Организаторот
www.stbbt.mk по добивањето на согласност од Министерството за финансии на
Република Северна Македонија, а пред почетокот на наградната игра.
Член 12
ПРАВО НА ПРИГОВОР
Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 5 (пет) дена од денот на
објавување на списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до
Организаторот на Наградната игра кој е должен во рок од 5 (пет) дена писмено да
одговори на добиениот приговор.

Член 13
ОТСTРАНУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА КОИШТО БИ
МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ
Евентуално настанатите спорови помеѓу ОРГАНИЗАТОРОТ и учесниците во
Наградната игра ќе ги решава надлежниот суд во Битола.
Член 14
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 15
ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Организаторот има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, по добивање
на одобрение од Министерството за финансии со известување до јавноста преку
дневниот печат, доколку настапи штетна последица предизвикана поради делување на
виша сила.
Член 16
ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Право на учество во наградната игра немаат лицата вработени во Стопанска банка а.д.
Битола.
Член 17
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 Северна Македонија и по нивното јавно
објавување, а ќе важат до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето
на рокот за подигнувањето на наградата.

Стопанска банка а.д. Битола
Претседател на Управен одбор
д-р Владимир Ефтимоски

