ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА
„ОсвојГодишен Одмор Со ИутеКредит“

ЧЛЕН 1: ОРГАНИЗАТОР
Организатор на наградната игра „Освој Годишен Одмор Со ИутеКредит“ (во понатамошниот текст
„Наградна игра“) е Финансиско друштво Иуте Кредит МакедонијаДООЕЛ Скопје со регистрирано
седиште на ул. Даме Груев бр. 3, Скопје, Р. Македонија, со ЕМБС 7221290 (во понатамошниот текст:
„Организатор“) во согласност со овие официјални правила на Наградната игра (во натамошниот
текст: „Официјални правила“).
ЧЛЕН 2: ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Официјалното име на Наградната игра е „Освој Годишен Одмор Со ИутеКредит“.

ЧЛЕН 3: ТЕРИТОРИЈА
Наградната игра ќе се приредува на територијата на Република Македонија.

Наградната игра се организира за физички лица кои се корисници на услугите ИУТЕ КРЕДИТ.

ЧЛЕН 4: ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Наградната игра ќе започне од 01.07.2018и ќе трае до 01.08.2018 година.

ЧЛЕН 5: ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
Наградната игра има за цел рекламирање на услугите што ги нуди ИУТЕ КРЕДИТ, и тоа Ненаменски
потрошувачки кредити со комерцијално име Старт, во износ од 3.000 до 30.000 денари на 1 до 8
месечни рати.

ЧЛЕН 6: ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Право за учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица - државјани на Република
Македонија (лица со и над 18 годишна возраст) кои ќе поднесат апликација за кредит од 3.000 до
30.000 денари во период од 01.07.2018 до 01.08.2018
Право за учество во Наградната игра имаат и сите клиенти на Организаторот кои во моментот на
извлекување на наградата немаат достасани и неподмирени обврски према Организаторот.
Во наградната игра забрана за учество имаат лицата кои за времетраењето на наградната игра се
вработени кај Организаторот на наградната игра (Финансиско друштво Иуте Кредит
МакедонијаДООЕЛ Скопје ) ичленовите на нивните потесни семејства.

Правилата на наградната игра, начинот и условите за учество во наградната игра, како и нејзиното
времетраење, приредувачот ќе ги објави на неговата официјална веб страна (https://iutecredit.mk/)
и фејсбук профил (https://www.facebook.com/iutecreditmacedonia/) пред започнување на
наградната игра, а по добивањето на согласност од страна на Министерството за финансии.Еден
учесник во наградната игра не може да добие повеќе од една награда.

ЧЛЕН 7: МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Квалификуван учесник во наградната игра е секое лице со право на учество во наградната игра кое
во периодот во кој ќе се одвива наградната играќе ги превземе следните активности:
1) Во период од 01.07.2018 до 01.08.2018 година ќе аплицира за потрошувачки кредит во износ
од 3.000 до 30.0000 денари на 1 до 8 рати, со комерцијално име Старт, преку следниве услови
за аплицирање:
a) Канцелариите на ИутеКредит во Скопје со седиште на ул. Даме Груев бр.3, Скопје
b) Канцелариите на ИутеКредит во Тетово со седиште на ул. Јане Сандански бр.80-1-1/А2,
Тетово
c) Он-лајн преку вебсајтот на ИутеКредит на https://iutecredit.mk/
2) По аплицирањето за потрошувачкиот кредит, ИутеКредит го одобрува или го одбива барањето
врз основ на претходно дефинирани услови за кредитирање. По одобрување на
потрошувачкиот кредит, учесниците автоматски се регистрираат во дата базата на ИутеКредит
Македонија (CRM);
3) Во извлекувањето на наградната игра, право на учество имаат само лицата кои што добиле
одобрување за потрошувачки кредит;
4) Добитникот ќе биде одбран по случаен избор, а изборот ќе биде проследен со Live Video на
социјалната мрежа Фејсбукна 03.08.2018 во 15:00 часот
5) Оваа наградна игра ја организира ФД Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје согласно
Правилник доставен до Министерство за Финансии;
Потврда дека едно лице станало учесник во наградната игра е бројот на договорот за потрошувачки
кредит кој може да биде склучен или електронски или во хартиена верзија.
ЧЛЕН 8: НАГРАДИ ОД НАГРАДНАТА ИГРА
Награда во наградната игра е следнава:
7 ноќевања за 2 лица на 19.08.18 од туристичка агенција ВиТравел со седиште на Јосиф Јосифовски
1, 2400 Струмица, Македонија,:
•

Bomo Olympic Kosmas 3* (Chalkidiki-Kassandra, Chanioti) Double Room Standard / 2Ad All
Inclusive 7 Hotels 2018 N.GR. Chalkidiki Kassandra (o 01.04) (K1)

Учесниците во наградната игра немаат право да бараат награди во поголема вредност или од
различен вид од назначените во “Официјалните правила” од страна на Организаторот. Замена на
наградите со други предмети или други противвредности не е дозволена.

Вкупниот број на награди е 1(една), а вкупната вредност на наградниот фонд е 51.000МКД.

ЧЛЕН 9: ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ
Извлекувањето на наградата ќе се врши на ден 03.08.2018 во 15:00 часот
Добитниците во наградната игра ќе се извлекуваат по електронски пат преку апликација
https://www.miniwebtool.com/random-picker/ согласно наведените пропозиции за наградната игра.
Во извлекувањето на добитниците нема да влијае човечки фактор
Во текот на наградната игра ќе се доделува само еден тип награда.
Ќе биде извлечен еден добитник и еден резервен добитник.Доколку се појави пречка за
доделување на наградата, наградата ќе ја добие првиот резервен добитник.
Извлекувањето ќе се врши во присуство од страна на комисија од 3 вработени лица кај
Организаторот.

ЧЛЕН 10: ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ
Добитникот на награда ќе биде објавен на веб страната на Организаторот и на фејсбук профилот на
Организаторотво рок од 3 дена од денот на извлекувањето.Добитникот на наградата е должен во
рок од 60 дена од денот на објавување на добитникот на фејсбук профилот на Организаторот да ја
подигне наградата од седиштето на организаторот со валиден документ и потврда за одобрување
на кредит.

ЧЛЕН 11: ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО

Вработените кај Организаторот како и членовите на нивните потесни семејства немаат право да
учествуваат во наградната игра.

ЧЛЕН 12: УСЛОВИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ
За да ја подигне својата награда, добитникот на наградата мора да ги исполнува сите
услови предвидени со овие “Официјални правила” како и:
-

да се легитимира со документ за лична идентификација
Доколку добитникот од која било причина не е во можност да ја подигне наградата, може
да назначи лице што ќе го стори тоа во негово име со приложување нотарски заверено
полномошно при подигнување на наградата во име на добитникот.

Ако добитникот го откаже подигнувањето на наградата од која било причина, должен е за тоа да
го извести Организаторот.

ЧЛЕН 14: ПРАВО НА ПРИГОВОР
Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3 (три) дена од денот на објавување
на добитникот да поднесе приговор во писмена форма до Организаторот на Наградната игра, кој е
должен во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на приговорот, писмено да одговори
на добиениот приговор.
ЧЛЕН 15. ОДГОВОРНОСТ
Целокупниот награден фонд ќе биде обезбеден од страна на Организаторот.

Со плаќањето на персоналниот данок и преземањето на наградите, престануваат понатамошните
обврски на Организаторот на наградната игра спрема добитниците.
Организаторот нема никаква одговорност која може да произлезе од користењето на наградите,
како и плаќање на штети или тужби кои на некаков начин се поврзани со користењето на наградата.
Потенцијалниот учесник во оваа наградна игра разбира и се согласува дека учествува во наградната
игра на свој сопствен ризик.
Со самото учество во наградната игра учесникот се согласува, доколку биде извлечен за некоја од
наградите, неговите лични податоци да бидат јавно објавени.
ЧЛЕН 16. ОДОБРЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Учесникот ја дава својата согласност Организаторот да ги обработува неговите лични податоци за
целите на наградната игра. Целта на користење и трансфер на податоци од страна на
Организатороте исклучиво да помогне во спроведувањето и администрирањето на учеството во
Наградната игра.

ЧЛЕН 17: ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Организаторот има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, со поднесување на
образложено барање и по добивање на одобрение од Министерството за финасии согласно член 8
од Законот за игрите на среќа и за забавните игри, и да ја извести јавноста преку дневниот печат
или преку својата официјална веб страница, доколку настапи штетна последица предизвикана
поради делување на виша сила.

ЧЛЕН 18: ОТСTРАНУВАЊЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВИ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА
Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците истиот ќе се решава спогодбено преку
медијација или на друг мирен начин, а во случај кога тоа не е можно ќе решава стварно надлежен
суд во Скопје.

ЧЛЕН 19: ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ СО ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА
Пред почетокот на наградната игра, а по добивање на согласност од Министерството за финансии,
Правилата на Наградната игра во целост ќе бидат објавени на веб сајтот на Организаторот, на
фејсбук страната https://www.facebook.com/iutecreditmacedonia/ и делумно објавени на
рекламниот материјал наменет за промовирање на наградната игра.

ЧЛЕН 20: РЕКЛАМИРАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
За рекламирање на Наградната игра ќе бидат користени следниве канали на комуникација:
1. Рекламни објави на Facebook и Инстаграм профилот на организаторот
https://www.facebook.com/iutecreditmacedonia/
2. Интерактивни банери на веб страници
3. Флаери и постери во експозитурите
4. Рекламни пораки на веб сајтот на ФД ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА https://iutecredit.mk/

ЧЛЕН 21: ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра учесниците ги прифаќаат одредбите
од овие правила. Овие Правила се задолжителни за учесниците и истите ќе се применуваат по
добивање на согласност од Министерот 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 наградите.

Датум: 13.06.2018

За Организаторот
ФД ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Овластено лице
Владо Цветковски
---------------------------------

