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S svojim podpisom soglašam in sprejemam objavljene splošne pogoje
promocijske akcije LONovo priporočilo ter jamčim za pravilnost svojih podatkov.
Podpisnika hkrati tudi jamčiva, da sva oba seznanjena s pošiljanjem tega obrazca
Hranilnici LON in ne delava tega brez vednosti druge osebe.
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Splošni pogoji za promocijsko akcijo LONovo priporočilo

S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti hranilnice ter 
strank v zvezi s promocijsko akcijo LONovo priporočilo.

1. Opredelitev pojmov
Organizator promocijske akcije je Hranilnica LON d. d., Kranj.

Obstoječa stranka je �zična oseba, ki je imetnik osebnega računa ali pravna oseba (ter 
druge pravne oblike organiziranosti), ki je imetnik poslovnega računa v Hranilnici LON. Za 
Obstoječo stranko se šteje tudi vsaka nova ali Priporočena stranka, ki v času trajanja akcije 
odpre ustrezen račun.

Priporočena stranka je �zična ali pravna oseba (ter druge pravne oblike organiziranosti), ki 
jo priporoči Obstoječa stranka in odpre v Hranilnici LON osebni oziroma poslovni račun, na 
katerega prejema dohodke.

Za osebni račun po tej akciji se štejejo vse naslednje vrste računov: 
- Redni osebni račun
- Srebrni paket
- Zlati paket
- Prijazni paket

Ne štejejo se Sindikalni paket, Sindikalni paket PLUS, Osebni račun nerezidenta, Osnovni 
plačilni račun, Lonijev račun, pLONk račun in Evidenčni račun. 

Za poslovni račun po tej akciji se štejejo vse naslednje vrste računov:
- Poslovni račun s.p.
- Poslovni račun d.o.o.
- Paket za društva
- Paket za podjetnike
- Paket za kmetovalce
- Podjetniški paket OZS, Mozaik
- Premium paket

Ne štejejo se Sindikalni paket, Bazični paket, vse vrste �duciarnih računov in račun za tuje 
pravne osebe.

2.Trajanje promocijske akcije
Promocijska akcija traja do 31. 12. 2019 z možnostjo podaljšanja s strani organizatorja.

3.  Potek promocijske akcije
1. Obstoječa stranka priporoči novo stranko in skupaj izpolnita obrazec 'LONovo

dddDpriporočilo', ki je na voljo na spletni strani Hranilnice LON ali v poslovnih enotah 
dddDHranilnice LON.

2. Priporočena stranka ob predložitvi izpolnjenega obrazca odpre račun v hranilnici, pri 
ddd  čemer lahko ob odprtju računa koristi pripadajoče ugodnosti. 

3. Hranilnica Obstoječi stranki za tem aktivira spodaj navedene ugodnosti.

4. Omejitve in ostala povezana določila
- Odprtje ustreznega računa, kot de�niranega v 1. točki tega dokumenta, je pogoj za 

d d  ddkoriščenje ugodnosti, ki pripadajo Obstoječi stranki in priporočeni stranki.
- Zgornja meja števila Priporočenih strank s strani Obstoječe stranke ni določena.
- Obstoječa stranka lahko priporoči �zično ali pravno osebo.
- Akcija ne velja v primerih, ki je odprtje računa pogoj za pridobitev kredita pri  dd

DDDDhranilnici (velja za kreditojemalce ter morebitne poroke).
- V akciji ne morejo sodelovati zaposleni hranilnice.

4. Ugodnosti za obstoječe stranke
Ugodnosti niso prenesljive na druge osebe ter se aktivirajo avtomatsko, po izpolnitvi
pogojev za njihovo aktivacijo.

Ne glede na to ali je Obstoječa stranka imetnik osebnega ali poslovnega računa, ji pripada 
naslednja nagrada:
- brezplačno vodenje računa 6 mesecev.

V primeru več priporočenih strank se brezplačno vodenje sešteva:
- 1 priporočena stranka = 6 mesecev brezplačnega vodenja
- 2 priporočeni stranki = 12 mesecev brezplačnega vodenja
- 3 priporočene stranke = 18 mesecev brezplačnega vodenja
- …

5. Ugodnosti za priporočene stranke
Priporočene stranke bodo lahko ugodnosti koristile takoj ob odprtju računa in najkasneje 
v 12 mesecih po zaključku akcije.

V kolikor je Priporočena stranka imetnik osebnega računa, lahko koristi naslednjo 
ugodnost:
Paket dobrodošlice, ki vsebuje:
- brezplačno vodenje računa 3 mesecev
- brezplačno pristopnino na elektronsko banko eLON (osnovna verzija dcertifikata in d d 
Dvključitev e-banke)
- redni limit v višini do 600,00 EUR (skladno s pogoji LON d.d.)
- brezplačno Activa Maestro kartica
- kartico LON Diners brez plačila članarine 1. leto
- nakazilo 20,00 EUR ob prejemu 1. priliva na račun* 

Opomba: Paket dobrodošlice velja za stranke, ki bodo na račun prejemali redne prihodke 
(plača, pokojnina, invalidnina oziroma ostali redni prihodki – z izjemo socialnih 
transferjev). 

b. Imetnik poslovnega računa
V kolikor je Priporočena stranka imetnik poslovnega računa, lahko koristi naslednjo
ugodnost:
Poslovni paket dobrodošlice, ki vsebuje:
- brezplačno vodenje računa 6 mesecev
- brezplačna pristopnina na elektronsko banko Poslovni eLON (osnovna doblika certi�kata 
d v vrednosti 49,50 EUR)
- 50 % nižji stroški odobritve prvega limita ali kredita
- dodatek 0,10 odst. točke k obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita (velja le za dredno 
d ponudbo depozitov z ročnostjo nad 1 letom)

6. Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij
Sodelujoči v akciji s podpisom obrazca LONovo priporočilo:
- soglašajo in sprejemajo pravila ter splošne pogoje akcije,
- jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov, kot tudi podatkov dpriporočene 
dosebe,
-  jamčijo, da je oseba, ki jo priporočajo, seznanjena in se strinja, da se jo priporoči Hranilnici 
dLON kot Priporočeno stranko,soglašajo, da Hranilnica LON pridobljene osebne podatke 
dsodelujoče osebe uporablja za namene neposrednega trženja storitev hranilnice.

V kolikor sodelujoči v promocijski akciji ne želi, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za 
namene neposrednega trženja, mora to sporočiti pisno na naslov Hranilnice LON d.d., 
Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj ali preko elektronske pošte na info@lon.si. Hranilnica LON 
se pri tem obvezuje, da bo v roku 15 dni preprečila nadaljnjo uporabo njenih osebnih 
podatkov za namen trženja storitev hranilnice. Pridobljene podatke bo Hranilnica LON 
varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Mirno reševanje sporov
Pritožbo v zvezi z akcijo lahko stranka posreduje Hranilnici LON osebno ali po pošti na 
naslov Žanova ulica 3, 4000 Kranj. Hranilnica LON mora uporabniku na pritožbo odgovoriti 
v roku 30 dni. Odločitev o pritožbi se pošlje v pisni obliki na naslov uporabnika.

Za reševanje vseh morebitnih sporov iz naslova te akcije, ki jih uporabnik ter hranilnica ne 
bi uspela rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu Hranilnice 
LON.

8. Končne določbe
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh Hranilnice LON in v vseh 
njenih poslovnih enotah. Hranilnica LON si kot organizator pridržuje pravico spremembe 
teh pravil, če se za to pojavijo zakonski, komercialni ali tehnični razlogi. Udeleženci bodo o 
spremembi obveščeni preko spletnih strani Hranilnice LON oz. z obvestili neposredno v 
poslovnih enotah. Za izvajanje storitev v skladu s temi splošnimi pogoji in za tolmačenje 
le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije.

LON d.d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj, 04 280 07 77, ID za DDV: SI40451372, matična številka: 5624908, osnovni kapital: 5.689.200,00 EUR, SWIFT BIC: HLONSI22,  
registrski organ vpisa: Okrožno sodišče v Kranju, IBAN: SI56 0100 0000 6000 018, info@lon.si, www.lon.si

LONovo priporočilo
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