
 

 

Splošni pogoji promocije »Brezplačna vinjeta 2020« 

1. Splošne določbe 

 

Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: Gorenjska banka) s temi 

splošnimi pogoji ureja pravila in pogoje promocije »Brezplačna vinjeta« (v nadaljevanju: promocija). 

 

2. Trajanje promocije 

Promocija poteka od 1. 12. 2019 do 28. 2. 2020 oziroma do doseženih prvih 200 strank skladno z 

določili teh splošnih pogojev. Ob pogoju pridobitve 200 novih strank si Gorenjska banka in GB leasing 

pridržujeta pravico, da promocijo zaključita pred 28. 2. 2020. 

3. Pogoji sodelovanja v promociji 

 

V promociji lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki v času trajanja promocije sklenejo leasing pri 

GB leasing in obenem odprejo paketni račun MINI, STANDARD, SUPER ali TOP v Gorenjski banki. Prav 

tako je pogoj uspešen zaključek prenosa nakazovanja rednega mesečnega dohodka oziroma pokojnine 

na nov transakcijski račun, odprt pri Gorenjski banki. Novo odprti račun mora biti primarni osebni račun 

nove stranke vsaj dve leti. V nasprotnem primeru stranka s podpisom vloge za odprtje paketnega 

računa pooblašča Gorenjsko banko, da si v breme sredstev na osebnem računu oz. v breme katerega 

koli dobroimetja, ki ga ima stranka na katerem od računov v banki, brez strankinega predhodnega 

soglasja povrne morebitno denarno nagrado in finančno nadomestilo za uporabo storitev v 

šestkratnem (6x) znesku mesečnega vodenja , ki so ji v okviru promocije sicer na voljo brezplačno.  

 

4. Ugodnost za novo stranko 

Nova stranka, ki sklene posel pri GB leasing in obenem uspešno otvori enega izmed štirih zgoraj 

navedenih paketnih računov in uredi prenos nakazovanja rednega mesečnega dohodka oziroma 

pokojnine na nov transakcijski račun, odprt pri Gorenjski banki, prejme vinjeto za 2020. 

5. Odgovornost banke 

Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema, koriščenja ali uporabe 

nagrade, s čimer se sodelujoči v promociji izrecno strinjajo. 

6. Reklamacije in pritožbe 

 

V primeru reklamacij se uporabnik pisno obrne na poslovalnico banke. Banka je dolžna vsako 

reklamacijo rešiti takoj oziroma najkasneje v petnajstih dneh (15) dneh po prejemu reklamacije in o 

rešitvi obvestiti uporabnika. Če bo morala banka podatke za reševanje reklamacije pridobiti tudi iz 

drugih virov, je rok za reševanje lahko tudi daljši. Vse pritožbe se Gorenjska banka zavezuje obravnavati 

po predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti 

splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave v tiskani, elektronski ali drugi obliki. 


