
 

 

 

 

ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА 

,,STBBT MASTER MANIA’’ 

 

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 

Наградната игра има за цел рекламирање на MasterCard debit и MasterCard Standard 

платежните картички на Стопанска банка а.д. Битола. Во наградната игра, покрај 

веќепостоечките клиенти-корисници на овие платежни картички, право на учество ќе 

имаат и сите клиенти кои ќе извадат картичка и за времетраење на наградната игра. 

 

Член 3 

ИМЕ ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА 

Официјалното име на Наградната игра е : STBBT MASTER MANIA (СТББТ МАСТЕР 

МАНИЈА) 

Наградната игра ќе започне од  15.08.2018 година и ќе трае до 31.12.2018 

 

Член 4 

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 

Квалификувани за учество во Наградната игра се сите полнолетни физички лица- 

државјани на Република Македонија (лица со и над 18-годишна возраст), кои се 

корисници на MasterCard Standard кредитните картички и на MasterCard debit картички 

издадени од Организаторот, наведени во Член 2, а кои на денот на подигнување на 

наградата немаат достасани, а неподмирени обврски кон Организаторот кои 

произлегуваат од горенаведениот производ. 

 



 

 

 

 

Член 5 

ТЕРИТОРИЈА НА КОЈА СЕ ПРИРЕДУВА НАГРАДНАТА ИГРА 

Наградната игра се организира за физички лица-корисници на MasterCard Standard 

кредитната картичка и MasterCard debit на Стопанска банка а.д. Битола, а се спроведува 

на сите продажни места и на банкоматите во Република Македонија, каде се прифаќаат 

картичките од горенаведениот бренд. 

 

Член 6 

ПОДАТОЦИ ЗА НАГРАДИТЕ 

 

Награда Количина 

Патување за двајца на Малдиви 1 

MacBook 1 

Iphone 8plus 1 

 

 

Член 7 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 

За да се стекнат со право за учество во наградната игра, сите постоечки и нови корисници 

на картичките од брендот MasterCard (MasterCard debit и MasterCard Standard) во 

периодот од 15.8.2018 (00:00 часот) до 31.12.2018 (24:00 часот) ќе мора да реализираат 

најмалку 5 трансакции со минимална сума по трансакција од 1.000,00 денари. После 

реализираните 5 трансакции тие го добиваат првиот соодветен код (единствен број) со 

кој се стекнуваат со право на учество во наградната игра. Со секоја следна  поединечна 

направена трансакција од над 1.000,00 денари, корисниците ќе добиваат кодови и 

нивната можност да бидат извлечени во наградната игра ќе се зголемува. 

Под трансакција се подразбира користење на картичките во продажна мрежа или на 

банкомати во земјата. Под трансакција не се подразбираат членарини, провизии, како и 

сторнирани трансакции. Трансакциите извршени од корисниците на дополнителни 

картички се евидентираат во корист на корисникот на основната картичка за целите на 

наградната игра. 

 



 

 

 

 

Член 8 

НАЧИНИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА 

Следниве средства ќе бидат користени за известување на Наградната игра: 

1. Рекламен материјал во експозитурите на Стопанска банка а.д. Битола 

2. Рекламна порака на веб сајтот на Стопанска банка а.д. Битола (www.stbbt.mk) 

3. Рекламни банери - преку online медиуми 

4. Рекламни пораки на билборди 

5. Изводите на корисниците на картичките 

 

Член 9 

МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕТО 

НА НАГРАДИТЕ 

Извлекувањето на наградите ќе се врши на 04.01.2019 година, во 12:00 часот, во 

деловниот центар на Банката во Скопје на ул. Анкарска 33. 

Сите кодови имаат еднаква шанса во излекувањето. Добитниците ќе бидат извлекувани 

автоматски, по принципот случаен избор од страна на компјутер. 

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 може да биде добитник само на една награда. Доколку 

во текот на извлекувањето се случи било кој од учесниците да биде извлечен повеќе од 

еднаш, се продолжува извлекувањето додека сите добитници не се различни. 

 

Член 10 

ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ 

Имињата на добитниците ќе бидат објавени во рок од 3 дена од денот на извлекувањето 

на наградите на веб сајтот на Организаторот www.stbbt.mk. Сите добитници ќе бидат 

посебно контактирани и истите ќе бидат должни во рок од 60 дена од денот на 

објавување на списокот на добитници да ги подигнат наградите во деловниот центар на 

Банката во Скопје на улица Анкарска 33. 

 

  



 

 

 

 

 

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, а пред 

почетокот на наградната игра. 

 

Член 12 

ПРАВО НА ПРИГОВОР 

Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3(три) 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 3(три) дена писмено да 

одговори на добиениот приговор. 

 

Член 13 

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 14 

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 15 

ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 

Право на учество во наградната игра немаат лицата вработени во Стопанска банка а.д. 

Битола вклучувајќи ги и нивните потесни семејства. 

 

Член 16 

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 Македонија и по нивното јавно 

објавување, а ќе важат до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето 

на рокот за подигнувањето на наградата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор 

Стопанска банка а.д. Битола 

 


