На основу Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 18/2020), Правилника о
ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ("Службени гласник РС", број
152/20), Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за
приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања о резултатима
наградне игре ("Службени гласник РС", број 152/20)и Одлуке о приређивању наградне игре
брoj HO-868 oд 28.06.2022. године, дана 01.07.2022. године, донета су:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ
“FIFA World Cup Qatar 2022™”
Овим Правилима RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Ул. Ђорђа Станојевића бр. 16 (у даљем тексту:
Приређивач) организује наградну игру у роби и услугама под називом “FIFA World Cup Qatar
2022“ (у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које се односе на
Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за
учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према
учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у
роби.
I НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА
RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD,
Ул. Ђорђа Станојевића бр. 16,
мб: 17335600, пиб: 100000299

СВРХА ПРИРЕЂИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ „FIFA World Cup Qatar 2022“
Сврха приређивања наградне игре је унапређење коришћења VISA картица Raiffeisen banke, као
и бренд промоције Raiffeisen banke на тржишту, а у склопу промоције FIFA World Cup 2022 у
Катару.
II НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ И
БРОЈ ОДЛУКЕ
Дана 28.06.2022. године, Извршни одбор RAIFFEISEN BANKЕ AD BEOGRAD, донео је Одлуку број HO868 о организовању наградне игре под називом “FIFA World Cup Qatar 2022™”.

III НАЗИВ, ОПИС И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ
Организује се наградна игра у роби и услугама под називом “ FIFA World Cup Qatar 2022™”.
Могућност да освоје неку од награда имају сва пунолетна физичка лица корисници Raiffeisen
Visa платних картица са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије)
која у периоду од 01. септембра у 00:01 до 30. септембра 2022. године у 23:59 часова остваре
најмање једну појединачну трансакцију плаћања картицом/дигиталним новчаником у
минималном износу од 500,00 динара и то искључиво на ПОС терминалу или на интернету
/online плаћање/.
Право учешћа немају корисници Visa пословних картица тј. правна лица, корисници Raiffeisen
Visa платних поклон картица и корисници Visa картица издатих од стране банака ван територије
Републике Србије, као и на територији Косова и Метохије. Право учешћа имају само корисници
VISA Raiffeisen платних картица на начин и у периоду описаним у претходном ставу.
Платне трансакције на АТМ апаратима, тачније подизање готовине са истих, као и трансакције
подизања готовине на ПОС терминалима, не сматрају се радњом која даје право на учествовање
у наградној игри. Такође, платне трансакције које не дају право на учествовање у наградној игри
су трансакције које се односе на коцкање, игре на срећу, трансакције рефундације и трансакције
одобрења (приливи).
Након остварења услова из става 1. овог Параграфа, учесник није дужан да изврши нити једну
додатну радњу, већ ће предметна трансакција бити регистрована под посебним ИД бројем који
је повезан са корисником VISA Raiffeisen платне картице, тј. учесником наградне игре.
Учесници могу добити више информација о наградној игри и преузимању награда (где, када и на
који начин се награде могу преузети) на интернет страници www.raiffeisenbank.rs или путем email адресе info@raiffeisenbank.rs.
Наградна игра се организује на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије)
у периоду од 01. септембра до 03. октобра 2022. године.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ
Сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и
Метохије) имају право да учествују у Наградној игри, изузев лица запослених код Приређивача и
у привредним друштвима повезаним са приређивачем, и у маркетиншким агенцијама које је
приређивач ангажовао у промоцији Наградне игре, запослених у другим привредним
друштвима која на било који начин учествују у промоцији и организацији Наградне игре као и
чланова њихових најужих породица (супружници, деца,е родитељи и рођена браћа и сестре
уколико са њима имају заједничко пребивалиште).

Уколико је добитник неке од награда лице лишено пословне способности, награду ће у његово
име и за његов рачун примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се
Приређивач ослобађа сваке одговорности која може настати у вези са додељивањем награде,
као и плаћања штете или захтева ма какве природе у вези са тим. Својство заступника се
доказују важећом оригиналном документацијом (Одлука о старатељству).
Добитник било које од ГЛАВНИХ награде мора бити пунолетно физичко лице и мора имати
важећу путну исправу са датумом истека не пре 01.07.2023. године. Уколико је добитник
држављанин Републике Србије, у складу са одлуком Државе Катар, носиоцима обичних пасоша
Републике Србије издају ce туристичке визе на граничним прелазима („visa in arrival“) без
накнаде. Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе
наведених чињеница.
Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила.

V ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА
ТАБЕЛА 1. НАГРАДНИ ФОНД У РСД

НАЗИВ НАГРАДЕ

ПРВА
ГЛАВНА
награда

Туристички аранжман
за путовање у Катар на
ФИФА Светско првенство
2022, групна фаза, за 2
особе

ДРУГА
ГЛАВНА
награда

Туристички аранжман
за путовање у Катар на
ФИФА Светско првенство
2022, полуфинале, за 2
особе

ТРЕЋА
ГЛАВНА
награда

Туристички аранжман
за путовање у Катар на
ФИФА Светско првенство
2022, финале и треће
место, за 2 особе

Укупан
број
награда

ЦЕНА РСД
комад

ЦЕНА / тотал
нето (РСД)

Цена / тотал бруто
са ПДВ-ом РСД

1.608.576,66 РСД
без ПДВ-а

3.217.153,32 РСД
без ПДВ-а

3.860.583,98 РСД са
ПДВ-ом

2.227.641,66 РСД
без ПДВ-а

4.455.283,32 РСД
без ПДВ-а

5.346.339,98 РСД са
ПДВ-ом

2.338.071,66 РСД
без ПДВ-а

4.676.143,32 РСД
без ПДВ-а

5.611.371,98 РСД са
ПДВ-ом

2

2

2

НЕДЕЉН
А
награда

Пакет спортске опреме

100

20.277,08 РСД
без ПДВ-а

НАГРАДЕ УКУПНО РСД

2.027.708,00 РСД
без ПДВ-а

2.433.249,60 РСД са
ПДВ-ом

17.251.545,54 РСД са
ПДВ-ом

Вредност наградног фонда у делу који је изражен у амерички доларима је 99.000,00 УСД, а иста је исказана у
динарској противвредности у односу на УСД долар по средњем курсу НБС на дан доношења правила тј. 01.07.2022.
године који износи 112,23 РСД за 1 УСД.

Добитни фонд чине роба и услуге.
Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја
предвиђеног овим правилима, нити се исте могу заменити за новац.
Добитни фонд се састоји од следећих награда:
 2 x Путовање за две особе у Катар, град Доха на две утакмице групне фазе ФИФА Светског
првенства 2022 у периоду од 23.11. – 26.11.2022. године.
Наведено путовање у Катар, град Доха на две утакмице групне фазе ФИФА Светског
првенства 2022 за две особе подразумева:










Авио превоз на релацији Београд – Доха, Доха – Београд.
3 ноћења у хотелу катергоризације 5 звездица са једним оброком.
Добродошлица на аеродрому, превоз до хотела.
Превоз до стадиона на којем ће се одржати утакмица и превоз до хотела након
завршетка утакмице.
Симболични поклон намењен гостима.
Приступ VISA Everywhere Lounge.
2 улазнице за фудбалску утакмицу са добродошлицом пре почетка утакмице.
Асистенцију VISA домаћина који је налази у хотелу.
Асистенција VISA особља која су задужена за организовање догађаја и пружање
медицинске и сигурносне подршке.

Туристички аранжман не обухвата оброке, догађаје и активности који горе нису децидно
наведени, као и додатне услуге у хотелу у смислу коришћења телефона, мини-бара,
прање веша и слично.
 2 x Путовање за две особе у Катар, град Доха на обе утакмице полуфиналне фазе ФИФА
Светског првенства 2022 у периоду од 11.12. – 15.12.2022. године.
Наведено путовање у Катар, град Доха на обе утакмице полуфиналне фазе ФИФА Светског
првенства 2022 за две особе подразумева:











Авио превоз на релацији Београд – Доха, Доха – Београд.
4 ноћења у хотелу катергоризације 5 звездица са једним оброком.
Добродошлица на аеродрому, превоз до хотела.
Превоз до стадиона на којем ће се одржати утакмица и превоз до хотела након
завршетка утакмице.
Симболични поклон намењен гостима.
Приступ VISA Everywhere Lounge.
2 улазнице за фудбалску утакмицу са добродошлицом пре почетка утакмице.
Асистенцију VISA домаћина који је налази у хотелу.
Асистенција VISA особља која су задужена за организовање догађаја и пружање
медицинске и сигурносне подршке.

Туристички аранжман не обухвата оброке, догађаје и активности који горе нису децидно
наведени, као и додатне услуге у хотелу у смислу коришћења телефона, мини-бара,
прање веша и слично.
 2 x Путовање за две особе у Катар, град Доха на финалну утакмицу и утакмицу за треће
место ФИФА Светског првенства 2022 у периоду од 15.12. – 19.12.2022. године.
Наведено путовање у Катар, град Доха на финалну утакмицу и утакмицу за треће место
ФИФА Светског првенства 2022 за две особе подразумева:










Авио превоз на релацији Београд – Доха, Доха – Београд.
4 ноћења у хотелу катергоризације 5 звездица са једним оброком.
Добродошлица на аеродрому, превоз до хотела.
Превоз до стадиона на којем ће се одржати утакмица и превоз до хотела након
завршетка утакмице.
Симболични поклон намењен гостима.
Приступ VISA Everywhere Lounge.
2 улазнице за фудбалску утакмицу са добродошлицом пре почетка утакмице.
Асистенцију VISA домаћина који је налази у хотелу.
Асистенција VISA особља која су задужена за организовање догађаја и пружање
медицинске и сигурносне подршке.

Туристички аранжман не обухвата оброке, догађаје и активности који горе нису децидно
наведени, као и додатне услуге у хотелу у смислу коришћења телефона, мини-бара,
прање веша и слично.

 100 x Пакет спортске опреме. Свака награда се састоји од званичне фудбалске лопте којом
се игра ФИФА Светско првенство 2022, VISA пешкира, VISA качкета, VISA спортске торбе и
VISA термоса.

VI НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА
Сви учесници Наградне игре биће сврстани у базу података из које ће бити извучени добитници
награда.
ИЗВЛАЧЕЊЕ ГЛАВНЕ НАГРАДЕ
Сви учесници који у току трајања Наградне игре остваре горе ближе описану трансакцију
Raiffeisen Visa платном картицом добиће свој ИД број и биће уврштени у базу података из које ће
сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући
случајног добитника.
Извлачење добитника ГЛАВНЕ награде биће вршено:
-03.10.2022. године у 17:00 часова (учествују лица која су извршила горе ближе описану
трансакцију VISA Raiffeisen платном картицом у периоду од 01.09. у 00:01ч до 30.09.2022. године у
23:59ч).
Биће извучена два добитника награде Путовање за две особе у Катар, град Доха на две утакмице
групне фазе ФИФА Светског првенства 2022. у периоду од 23.11. – 26.11.2022. године.
Биће извучена два добитника награде Путовање за две особе у Катар, град Доха на обе утакмице
полуфиналне фазе ФИФА Светског првенства 2022. у периоду од 11.12. – 15.12.2022. године.
Биће извучена два добитника награде Путовање за две особе у Катар, град Доха на финалну
утакмицу и утакмицу за треће место ФИФА Светског првенства 2022. у периоду од 15.12. –
19.12.2022. године.
Биће извучено укупно 6 добитника ГЛАВНИХ наградa.
Добитник ПРВЕ главне награде не може бити добитник ДРУГЕ и ТРЕЋЕ главне награде.
Добитник ДРУГЕ главне награде не може бити добитник ПРВЕ и ТРЕЋЕ главне награде.
Добитник ТРЕЋЕ главне награде не може бити добитник ПРВЕ и ДРУГЕ главне награде.
Објављивање добитника ГЛАВНИХ НАГРАДА биће вршено на интернет страници
www.raiffeisenbank.rs, најкасније у року од 15 дана од дана извлачења добитника награда.
ИЗВЛАЧЕЊЕ НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ
Сви учесници који у току једне недеље трајања наградне игре остваре горе ближе описану
трансакцију VISA Raiffeisen платном картицом добиће свој ИД број и биће уврштени у базу
података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма
аутоматски извући случајног добитника.

Извлачење добитника НЕДЕЉНЕ награде биће вршено:
-09.09.2022. године у 16:00 часова (учествују лица која су извршила горе ближе описану
трансакцију VISA Raiffeisen платном картицом у периоду од 01.09. у 00:01ч до 07.09.2022. године у
23:59ч). Биће извучено 25 добитника Пакета спортске опреме.
-16.09.2022. године у 16:00 часова (учествују лица која су извршила горе ближе описану
трансакцију VISA Raiffeisen платном картицом у периоду од 08.09. у 00:00ч до 14.09.2022. године у
23:59ч). Биће извучено 25 добитника Пакета спортске опреме.
-23.09.2022. године у 16:00 часова (учествују лица која су извршила горе ближе описану
трансакцију VISA Raiffeisen платном картицом у периоду од 15.09. у 00:00ч до 21.09.2022. године у
23:59ч). Биће извучено 25 добитника Пакета спортске опреме.
-30.09.2022. године у 16:00 часова (учествују лица која су извршила горе ближе описану
трансакцију VISA Raiffeisen платном картицом у периоду од 22.09. у 00:00ч до 28.09.2022. године у
23:59ч). Биће извучено 25 добитника Пакета спортске опреме.
Добитник неке од ГЛАВНИХ награда може бити добитник НЕДЕЉНЕ награде.
Једно лице не може бити добитник НЕДЕЉНЕ награде више пута.
Биће извученo укупно 100 добитникa НЕДЕЉНЕ награде.
Објављивање добитника НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ биће вршено на интернет страници
www.raiffeisenbank.rs, најкасније у року од 15 дана од дана извлачења добитника награда.
Извлачење и утврђивање резервних добитника награде
Биће извучено по пет резервних добитника за сваку од награда по појединачном извлачењу.
Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и
који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као
добитник, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног
добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени
резервни добитник буду дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим
правилима.
Трећи резервни добитник је учесник који је извучен следећи након друго извученог резервног
добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени
резервни добитник и друго извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници,
из било ког разлога прописаног овим правилима.

Четврти резервни добитник је учесник који је извучен следећи након треће извученог резервног
добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени
резервни добитник, друго извучени резервни добитник и треће извучени резервни добитник буду
дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Пети резервни добитник је учесник који је извучен следећи након четвртог извученог резервног
добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени
резервни добитник, друго извучени резервни добитник, треће извучени резервни добитник и
четврто извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници, из било ког
разлога прописаног овим правилима.
VII НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ
О утврђивању добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања
добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена
правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, имена и
презимена председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме и
адресу, те назив и вредност награде добитника.
Записник потписују сви чланови комисије.
Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника Наградне игре спроводи комисија од
три члана, и то:
-

Марко Николић, председник,

-

Горан Филиповић, члан, и

-

Немања Науновић, члан

VIII НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ О ИЗНОСУ ФОНДА ДОБИТАКА И
РЕЗУЛТАТИМА НАГРАДНЕ ИГРЕ
Фонд добитака Наградне игре и резултати биће објављени на интернет страници
www.raiffeisenbank.rs .
Приређивач ће добитника о награди коју је освојио обавестити позивањем броја телефона који
Приређивач поседује у својој бази, најмање два узастопна дана заредом у различито време, као
и слањем електронске поште на имејл који је добитник оставио приликом издавања Raiffeisen
Visa платне картице, те ће од истог затражити да му у року од 48ч достави адресу на коју ће му
награда бити испоручена.
Уколико се добитник награде не јави приређивачу на телефонски позив, нити у остављеном року
од 48ч не достави адресу на коју ће му награда бити испоручена, губи право на награду, која ће
бити додељена резервном добитнику, као што је објашњено у Параграфу VII ових Правила.

IХ НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ
Приређивач ће доставити награде добитнику путем поште или курирске службе на адресу коју
добитник буде назначио, која адреса се налази искључиво у Републици Србији (без територије
Косова и Метохије) и то најкасније до 30.10.2022. године.
Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за
прихватање награде.
Уколико добитник у наведеном року из Параграфа VIII , на горе ближе описан начин, не достави
адресу на коју ће му награда бити испоручена или не преузме награду у складу са овим
Правилима, губи право на исту и тиме престају даље обавезе Приређивача према добитнику, а
предметна награда ће бити додељена резервном добитнику.
При преузимању награда добитник, односно особа коју добитник на то овласти специјалним
пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде, чиме престају све даље обавезе
Приређивача Наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.
Освојене награде нису преносиве и добитници код Приређивача их не могу заменити за новчану
противвредност нити за било коју другу награду.
X НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У НАГРАДНОЈ ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ
Правила Наградне игре биће објављена у дневном листу „Danas“, који се дистрибуира на
територији целе Србије, као и на интернет страници www.raiffeisenbank.rs, најмање 8 дана пре
отпочињања Наградне игре и о томе ће Приређивач обавестити Управу за игре на срећу у року
од три дана од дана објављивања.
XI ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ
Приређивач има право да уз јавно обавештавање једнострано откаже наградну игру у било којој
фази уколико је дошло до догађаја који имају карактер више силе. Вишом силом ће се посебно,
али не и искључиво, сматрати проглашење епидемије заразне болести на територији Републике
Србије или делу територије, проглашење ванредног стања и друге мере донете од стране
надлежних државних органа које ограничавају спровођење наградне игре и/или доделу и
преузимање награда.
Ако би настала нека од горе наведених околности, додељивање и дистрибуција награда ће бити
одмах обустављена једностраном одлуком Приређивача, те ће Приређивач јавно објавити
разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда у дневном листу „Danas“,
као и на интернет страници www.raiffeisenbank.rs.

XII ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ
Приређивач гарантује да ће се приликом организовања Наградне игре у свему придржавати
ових Правила и законских прописа.
Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила.
Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане у Параграфу VI, те
да исте ни у ком случају не могу бити замењене за новац.
Све потребне информације у вези са Наградном игром учесник може добити слањем упита на
имејл адресу info@raiffeisenbank.rs .
XIII САГЛАСНОСТ
Учествовањем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, и у
вези са тим се обавештава:
 да се његови подаци о личности који су доступни Приређивачу чувају у складу са Законом
о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само у циљу испуњења
обавеза од стране Приређивача које су прописане одедбама из чланова 108. и 110. Закона
о играма на срећу, а све у складу са одредбом из члана 12, а у вези са чл. 23. Закона о
заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018). У виду података о личности и
то само за добитнике ће се прикупљати име, презиме, број телефона, имејл адреса,
адреса пребивалишта, док ће се за добитнике главне награде поред ових података
прикупљати и ЈМБГ. Наведени подаци се прибављају исључиво у циљу обавештења
добитника о освојеним наградама и додели награда.
Учествовањем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, с тим
да добитник награде такође пристаје:
 да се његови подаци о личности који су доступни Приређивачу (име и презиме) чувају у
складу са Законом о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само у
маркетиншке сврхе приређивања наградне игре сходно одредби из члана 12. у вези са чл.
23. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018). Овде наведени
подаци се могу јавно објавити искључиво уз претходни пристанак путем писане изјаве и
то сходно одредби из чл. 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр.
87/2018). Пристанак за обраду података се може опозвати у сваком тренутку
достављањем писаног обавештења Приређивачу на његову адресу седишта.

XIV ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА
Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања
наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће

се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права
према приређивачу.
Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или
награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.
XV ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити
директно добављачу награда, представницима робних марки додељених материјалних
производа и туристичкој агенцији.
Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету
(укључујући стварну штету и измаклу добит), који настану као последица учестовања у Наградној
игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.
XVI ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, у
складу са Законом о порезу на доходак грађана и то искључиво уколико му добитник достави
све личне податке неопходне за подношење пореске пријаве.
XVII ТРОШКОВИ
Трошкове организовања наградне игре сноси Приређивач.
XVIII ОБЈАВЉИВАЊЕ
Правила наградне игре биће депонована код Приређивача.
По окончању наградне игре, Приређивач ће у року од 30 дана обавестити Управу за игре на
срећу о резултатима наградне игре са подацима о:
-фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности;
-добитницима.

XIX НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА
У случају спора надлежан је надлежан суд у Београду.

XX СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.

у Београду, дана 01.07.2022.године
за RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
___________________________________
Јелена Аксић, извршна директорка за послове са
физичким лицима, малим предузећима и предузетницима

__________________________________
Катарина Габоровић, руководилац
Одељења за маркетинг и односе са јавношћу

