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УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО VISA КАМПАЊА - “Еден потег, многу придобивки”. 
 
 

Член 1 
ОРГАНИЗАТОР 

 
Организатор на кампањата “Еден потег, многу придобивки” (во понатамошниот текст “Кампања“) е 
Шпаркасе Банка АД Скопје, со седиште во Скопје, ул.Васил Иљоски бр.14, 1000 Скопје (во 
понатамошниот текст: ОРГАНИЗАТОР, БАНКА, БАНКАТА). 

 
Член 2 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
 
Кампањата има за цел рекламирање на платежни картички за физички лица од програмата на VISA 
на Шпаркасе Банка АД Скопје. 
 

Член 3 
ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА 

 
Официјалното име е “Еден потег, многу придобивки”. Кампањата ќе започне од  01.09.2022 година и 
ќе трае до 31.12.2022 година или до искористување на средствата предвидени за кампањата. 
 
 

Член 4 
ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО КАМПАЊАТА 

 
Квалификувани за  учество  во  Кампањата  се  сите  полнолетни  физички  лица – државјани  на  
Република Северна Македонија (лица со и над 18 годишна возраст), корисници на VISA Classic 
дебитна картичка (основна или дополнителна) издадена од Шпаркасе Банка АД Скопје и не се 
приматели на плата три месеци пред почеток на кампањата. 
 
 

Член 5 
ТЕРИТОРИЈА 

 
Кампањата е организирана за физички лица корисници на VISA Classic дебитни картички (основна 
или дополнителна) издадени од Шпаркасе Банка АД Скопје, а се спроведува на сите продажни места 
(ПОС) и во електронската трговија (плаќање на интернет) во Република Северна Македонија или 
странство, каде се прифаќаат горенаведените картички. 
 

 
Член 6 

ПОДАТОК ЗА  ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗА УЧЕСТВО ВО КАМПАЊАТА 
 
 
Бонус во висина од 2.000 денари ќе добијат првите 500 клиенти кои ги исполнуваат условите дадени 
во член 7 Услови за учество во кампањата.  
Дополнително клиентите ќе добијат и користење на S пакет или S Плус пакет без надомест во 
времетраење од 6 месеци. 
 
Вкупниот износ предвиден за Кампањата е даден во следната табела: 
 

Ред. Бр Добиен бенефит Количина Единечна цена Вкупно 

1 Бонус 500 2.000 денари 1.000.000 денари 
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Член 7 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО КАМПАЊАТА - “Еден потег, многу придобивки” 

 
Лицата од член 4, кои се квалификувани за учество во кампањата, добиваат шанса за учество  со 
можност за добивање на бонус од 2.000 денари и бесплатно користење на S пакет и S Плус пакет во 
времетраење од 6 месеци доколку: 
 

- Ја префрлат својата плата во Шпаркасе Банка во период од 1 септември до 30 ноември 2022 
година под услов да не се приматели на плата во Банката во изминатите 3 месеци; 

- Аплицираат за нова VISA Classic дебитна картичка почнувајки од 1 септември 2022 до 30 
ноември 2022; 

- Направат минимум 3 трансакции на ПОС терминал и/или направат плаќање преку интернет со 
VISA Classic дебитната картичка најдоцна до крајот на наредниот месец од месецот кога е 
префрлена платата: 

o за плата примена во месец Септември – 3 трансакции најдоцна до 31 октомври 2022, 
o за плата примена во месец Октомври – 3 трансакции најдоцна до 30 ноември 2022, 
o за плата примена во месец Ноември – 3 трансакции најдоцна до 31 декември 2022, 

- Се корисници на S пакет или S Плус пакет (постоечки или нови).  
 

 
Еден учесник во Кампањата има право да добие само еден бонус (поврат на средства) од 2.000 
денари.  
 
 

Член 8 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА БОНУС (ПОВРАТ НА СРЕДСТВА) 

 
 
Поврат на средства на клиентите кои ги исполнуваат условите од член 7 став 1 ќе се одвива согласно 
следната динамика: 
 

- Прво доделување - петок  07.10.2022г;  
- Второ доделување - понеделник 07.11.2022г; 
- Трето доделување - среда 07.12.2022г; 
- Четврто доделување - четврток 05.01.2023г.  

 
 
 

Член 9 
ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО 

 
Бонус во висина од 2.000 денари и шест месеци користење на S пакет или S Плус пакет без 
надоместок, ќе бидат доделени само ако учесниците се квалификувани, имаат право на учество и 
ако целосно ги исполнуваат Условите за учество во Кампањата. 
 
Доколку во периодот на кампањата, помалку од 500 лица ги исполнат наведените услови од член 7 
став 1, бонус во вид на поврат на средства ќе се доделат само на оние лица кои ги исполнуваат 
наведените услови. 

 
Член 10 

ДАНОЦИ, ЗАМЕНИ, ПРЕНОС И ОДГОВОРНОСТ КОН БОНУСОТ 
 

БОНУСОТ не се пренесува, ниту може да биде заменет. 
 
ОРГАНИЗАТОРОТ е одговорен за сите даноци, надоместоци или одговорности поврзани со Бонусот, 
вклучувајќи и данок на доход. 
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Банката го покрива и спроведува исплаќањето на персоналниот данок за износот. 
 
 

Член 11 
КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
ОРГАНИЗАТОРОТ има право личните податоци на клиентите кои ќе добијат бонус во висина од 2.000 
денари и шест месеци користење на S или S Плус пакет без надоместок, да ги користи во своите 
идни маркетинг активности по претходно добиена писмена согласност од страна на клиентот за 
користење на неговите лични податоци. 
Доколку клиентот 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 12 
ОТКАЖУВАЊЕ НА КАМПАЊАТА 

 
ОРГАНИЗАТОРОТ има право да ја откаже Кампањата во било која фаза, со известување до 
клиентите, доколку настапат околности за кои ОРГАНИЗАТОРОТ не е одговорен, односно ако постојат 
околности кои ОРГАНИЗАТОРОТ не можел да ги избегне, отстрани или спречи. 
 
 

Член 13 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ЗА КАМПАЊАТА КОИШТО БИ МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ 

 
Евентуално настанатите спорови помеѓу ОРГАНИЗАТОРОТ и учесниците во Кампањата ќе ги решава 
надлежниот суд во Скопје. 
 

 
Член 14 

ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
 
Добитниците на бонусот во висина од 2.000 денари и шест месеци користење на S или S Плус пакет 
без надоместок, ќе бидат поединечно известени во рок од 5 работни дена од денот на доделувањето 
од ОРГАНИЗАТОРОТ. 

 
 

Член 15 
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ СО ПРАВИЛАТА НА КАМПАЊАТА 

Условите за учество во Бонус Кампањата во целост ќе бидат објавени на веб страната на 
ОРГАНИЗАТОРОТ www.sparkasse.mk. 
 
 

Член 16 
ПРАВО НА ПРИГОВОР 

 
Незадоволниот  учесник  во  Кампањата  има  право  во  рок  од 3 дена  од  денот  на известување  на  
корисниците кои ќе добијат бонус во висина од 2.000 денари и шест месеци користење на S или S Плус 
пакет без надоместок,  да  поднесе  приговор  во  писмена  форма  до ОРГАНИЗАТОРОТ на 
Кампањата, до Оддел Маркетинг и Комуникации при Шпаркасе Банка АД Скопје, кој е должeн во рок од 
5 дена од приемот на истиот писмено да одговори. 
 
 
 
 
 

http://www.stb.com.mk/
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Член 17 

ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО КАМПАЊАТА 
 
Право на  учество во кампањата  немаат лицата вработени и/или по друг основ ангажирани во 
Шпаркасе Банка АД Скопје. 
 

 
Член 18 

НАЧИНИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КАМПАЊАТА 
 
За известување за  Кампањата ќе бидат користени некои од следните средства: 
 

1. Рекламни пораки на веб страната на Шпаркасе Банка АД Скопје (www.sparkasse.mk); 
2. Објави на социјални медиуми;  
3. Веб банери на интернет портали. 

 
 

Член 19 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Со исполнување на Условите за учество во Kампањата корисниците ги прифаќаат одредбите од овие 
услови. Овие услови ќе се применуваат по нивното јавно објавување, а ќе важат до завршувањето 
на кампањата. 
 
 

 
ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ 

 
                                                                                                                       Претседател на Управен Одбор 
                                                                                                                                        Санел Кустурица 
 
 


