
5.3. Pridobitev ZBK kartice je možna le pod pogojem, ko je prijavitelj 
osebno prisoten.

5.4. Prijavitelj lahko pridobi ZBK kartico tudi, tako da izpolni 
obrazec Vloga za pridobitev ZBK kartice, ki ga pridobi na spletni  
strani www.kgz-sava, ki ga natisne, izpolni ter osebno prinese na 
katerokoli prodajno/ prijavno mesto. Prineseni podatki se vnesejo v 
sistem, sledi izpis Pristopne izjave.

5.5. Po oddaji podpisane Pristopne izjave prijavitelj prejme ZBK 
kartico.

5.6. ZBK kartica se aktivira ob prvem skeniranju na blagajni samo 
v trgovinah/prodajnih mestih zadruge SAVA. Podatki o imetniku  
kartice bodo v roku 30 (tridesetih) dni zabeleženi v računalniški 
sistem, pod pogojem, da so rubrike s Pristopne izjave skladno s točko 
5.2 pravilno izpolnjene.

6. Osebni podatki 

6.1. Kupec s svojim podpisom na Pristopni izjavi dovoljuje, da  
lahko zadruga SAVA ob izdaji kartice vse podatke, navedene na 
Pristopni izjavi elektronsko obdela. Kupec odgovarja, da so vsi 
posredovani podatki na vseh obrazcih, povezanih z izdajo in  
uporabo ZBK kartice, resnični in točni. Zadruga SAVA ne odgovarja 
za posledice neresničnih podatkov.

6.2. Zadruga SAVA bo kot upravljavec osebnih podatkov vse  
osebne podatke iz točke 5.2 teh Splošnih pogojev, kot tudi neobvezne  
podatke na Pristopni izjavi, sam ali prek pogodbenega obdelovalca  
osebnih podatkov, obdelovala in hranila v skladu z zahtevami veljavnega  
Zakona o varstvu osebnih podatkov.

6.3. Zadruga SAVA bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo  
imetnik ZBK kartice posredoval zadrugi na Pristopni izjavi oz.  
drugih obrazcih, to je osebne podatke (spol, ime, priimek, rojstni  
datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-naslov, GSM  
številko, vrsta domovanja) uporabljala tudi za namene ponujanja bla-
ga ter storitev (neposredno trženje).

6.4. V primeru, da imetnik ZBK kartice zahteva, da upravljavec 
osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove 
osebne podatke za namen neposrednega trženja, mora izpolniti 
obrazec Vloga za trajno oz. začasno prenehanje uporabe osebnih 
podatkov za namen neposrednega trženja, ki ga pridobi na prijavnih 
mestih ali na spletni strani www.kgz-sava.si.Upravljavec osebnih  
podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti  
uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v  
nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek 
e-naslova) obvestiti imetnika ZBK kartice, v kolikor je to zahteval. 
 

6.5. Imetnik ZBK kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, 
se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-naslov, 
GSM).
 

7. Ugodnosti 

7.1. ZBK kartica omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki 
so navedene na spletni strani www.kgz-sava.si ali se z njimi seznani 
na prodajnem mestu, oz. jih prejme na domači naslov, e-naslov ali 
GSM.

7.2. Ugodnosti iz naslova ZBK kartice ni mogoče pridobiti, kadar 
gre za plačilo akontacije, plačilo varščine, predplačilo obroka za 
Diners Club obročno odplačevanje, ob nakupu naftnih derivatov, 
mineralnih gnojil ter ob nakupu darilnih kartic zadruge SAVA.

7.3. ZBK se upošteva pri plačilu na blagajni z gotovino ali  
plačilno kartico. Nakup se lahko zabeleži le s predložitvijo kartice 
ugodnosti.
 

8. Sprememba podatkov 

8.1. V primeru, da se pri imetniku ZBK kartice podatki, ki jih 
je posredoval na Pristopni izjavi, spremenijo, je dolžan imetnik  
spremembo podatkov sporočiti v roku 30 (trideset) dni od nastale 
spremembe. To stori na vseh prodajno/prijavnih mestih s posredovan-
jem spremenjenih podatkov, po e-pošti ali pa nas pisno obvestite na 
naslov; KGZ SAVA z.o.o., Lesce, Rožna dolina 50, 4248 Lesce

8.2. Spremenjene podatke bo zadruga SAVA upoštevala  
najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dneva prejema spremembe.
 

9. Menjava kartice in prenos dobroimetja ter drugih  
ugodnosti  

9.1. V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice se imetniku 
na prodajno/prijavnem mestu izpiše obrazec Vloga za nadomestilo 
izgubljene kartice. Po oddaji podpisanega obrazca prejme imetnik 
novo ZBK kartico, ki nadomesti staro. Nova ZBK kartica se aktivira ob 
prvem skeniranju na blagajni.

9.2. Zabeleženi nakupi s prvotne ZBK kartice se najkasneje v roku 
15 (petnajstih) dni prenesejo na novo ZBK kartico. Stara ZBK kartica 
preneha veljati.

9.3. V primeru, da je ZBK kartica imetniku na kakršenkoli 
način odtujena, zadruga SAVA ne prevzema odgovornos-
ti za koriščenje ugodnosti ZBK kartice s strani tretjih oseb. 
 
 

9.4. Novo kartico, ki nadomesti staro, je mogoče izdati le istemu 
imetniku. V primeru, da imetnik kot podatke za novo kartico, navede 
podatke druge osebe, zadruga SAVA  izda kartico novemu imetniku. 

10.  Odjava oz. prenehanje članstva  

10.1. V primeru, da želi imetnik ZBK kartice odjaviti kartico, se mu na prijavnemu 
mestu izpiše obrazec Izstopna izjava, ki ga pridobi na vseh prijavnih mestih, ki ga 
podpiše.

10.2. Po posredovanju obrazca Izstopna izjava na prijavnem mestu se lastništvo 
kartice ukine, vsi pridobljeni podatki o imetniku ZBK kartice pa se izbrišejo iz siste-
ma najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dneva odjave.

10.3. Neizkoriščene ugodnosti, ki so bile naložene na ZBK kartici v trenutku 
odjave, pa se izničijo.
 
10.4. Ob odjavi oz. prenehanju članstva, imetnik ne more več uporabljati ugodnosti 
iz 12. točke teh Splošnih pogojev poslovanja.

10.5. Upravljavec v svojih evidencah pridobljene podatke hrani še 6 let od dneva 
odjave.

11. Veljavnost ZBK kartice 

11.1. ZBK kartica velja do preklica s strani zadruge SAVA ali do izpolnitve podpisa 
Izstopne izjave s strani imetnika ZBK kartice.
 

12.  Koriščenje ugodnosti 

12.1. Na ZBK kartico bomo zabeležili vse gotovinske  nakupe in nakupe s  
plačilno-kreditnimi karticami, z upoštevanjem izjem navedenih v točki 7.2.

12.2. Brez predložitve ZBK kartice ali navedbe njene številke zadruga SAVA naku-
pa na ZBK kartico ne more zabeležiti. Lahko pa imetnik nakup uveljavlja naknadno, 
če ob nakupu na blagajni navede možnost naknadnega uveljavljanja (npr. ker ZBK 
kartice nima s seboj). Naknadno uveljavljanje nakupa lahko imetnik uredi v 30 dneh 
od dneva nakupa na blagajni prodajalne, kjer je opravil nakup. Naknadno uveljavl-
janje nakupa je možno samo ob predložitvi računa in ZBK kartice.

12.3. Oblikovali smo eno obračunsko obdobje: od 1. januarja do 31.decembra.

12.4. Imetnik ZBK z nakzupi zbira znesek/vrednost nakupov na kartici. Ko doseže 
vrednost nakupa po spodnji razpredelnici lahko izkoristi bonus, kateri se mu  
upošteva pri enkratnem znesku/vrednosti nakupa tistega dne ko koristi bonus.  

Seštevek vrednosti nakupov Bonus popusta pri nakupu

500,00 € 2%
od 501,00 € do 1.000,00 € 6%



12.5. Bonus imetnik ZBK kartice lahko koristi večkrat v obračun-
skem obdobju. Bonusa ni mogoče unovčiti pri nakupu darilne kar-
tice zadruge SAVA in izjem navedenih  v točki 7.2. Zadruga SAVA  ne 
odgovarja za posledice, v kolikor bonusa ne unovči imetnik.

12.6. Vrednost računa na katerem se uveljavlja bonus se ne šteje v 
vsoto nakupov za naslednje obračunsko obdobje.

12.7. Bonus za obračunsko obdobje je  možno unovčiti najkasneje 
do 31.01. naslednjega koledarskega leta.  Po tem datumu unovčenje 
ni možno.

12.8. V primeru višje sile ali tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno 
delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, zadruga 
SAVA imetnikom za čas sistemskih motenj žal ne more zagotoviti 
koriščenja ugodnosti iz naslova ZBK kartice.
 

13. Zlorabe 

13.1. Zadruga SAVA kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne 
zlorabe ZBK kartice in ni dolžan preverjati identitete kupca.
 

14. Komuniciranje  

14.1. Zadruga SAVA bo imetnike kartic o svojih novostih, ugodnos-
tih ter anketah obveščala prek kontaktov, ki jih bodo posredovali 
imetniki kartic. Z imetniki kartic, ki so tuji državljani, pa bo zadruga 
SAVA komunicirala  izključno prek e-naslova.

15. Končna določba 

15.1. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristoj-
no sodišče v Radovljici.

ZADRUŽNA DARILNA KARTICA

Ko zmanjka idej za darilo, podarite Zadružno darilno kartico. 
 
Ponudba v zadrugi je pestra in v njej lahko vsakdo najde nekaj zase. 
Ko kupujemo darila za druge, pa včasih le nismo prepričani, kateri 
izdelek bi bil najbolj primeren ali kaj si slavljenec zares želi.

Darilna kartica je lahko najboljša rešitev. Kupite jo lahko  v obeh za-
družnih trgovinah. Je ličnega izgleda, primerna za vsakršno obdaro-
vanje. Obdarjenec bo lahko vrednost kartice unovčeval v enkratnem 
znesku. Čas veljavnosti kartice je 1 leto, kar je zagotovo dovolj tudi 
za največje izbirčneže.

1. Nakup darilne kartice

Darilno kartico lahko kupite za 10 € in  20 €. Plačate jo lahko s plačil-
no kartico ali z gotzovino, a za slednjo ne velja gotovinski popust. 
Kupcu Zadružne bonus kartice se ne prizna nakup po 7.2. členu po 
Splošnih pravilih.

2. Unovčevanje darilne kartice

Prejemnik darilne kartice lahko ob unovčevanju vrednosti predloži 
tudi svojo ZBK kartico , kamor se vsi zneski beležijo enako kot pri 
ostalih vrstah plačila. Unovčevanje darilne kartice se ne upošteva kot 
plačilo z gotovino. Ko je na kartici porabljena vsa vrednost, karti-
ca ostane na blagajni, kupec pa prejme obvestilo/račun o porabljeni 
vrednosti.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA IMETNIKE 
ZADRUŽNE BONITETNE KARTICE

1. Zadružna bonitetna kartica (v nadaljevanju ZBK) 

1.1. Zadružna bonitetna kartica prinaša imetnikom dodatne 
ugodnosti, ki jih lahko koristijo v trgovini Lesce in Resje. 

2. Imetnik kartice ugodnosti 

2.1. ZBK lahko brezplačno pridobi fizična oseba, starejša od 18 let,        
razen podjetnik, kot ga definira Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1                
(v nadaljevanju imetnik).

2.2. Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno ZBK. Fizična  
oseba z istimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum ...), kot 
jih že ima obstoječi imetnik kartice, nove ZBK kartice ne more 

pridobiti. 

3. Izdajatelj 

3.1. Izdajatelj in lastnik ZBK kartice je KGZ SAVA z.o.o., Lesce, Rožna 
dolina 50, 4248 Lesce (v nadaljevanju zadruga SAVA).

4. Splošni pogoji poslovanja 

4.1. Za pridobitev in uporabo ZBK kartice veljajo ti Splošni pogo-
ji poslovanja za imetnike ZBK, ki so objavljeni na spletni strani ZBK  
www.kgz-sava.si. Splošni pogoji poslovanja za imetnike MKZ kartice so  
dostopni tudi v obeh prodajnih enotah.

4.2. Zadruga SAVA si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve 
teh Splošnih pogojev poslovanja. Imetniki ZBK kartic bodo o vseh spre-
membah teh Splošnih pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani www.
kgz-sava.si. . Spremembe Splošnih pogojev se lahko spreminjajo samo na 
začetku novega obračunskega obdobja. Morebitne spremembe bodo ob-
javljene v naših poslovalnicah ter na naši spletni strani www.kgz-sava.si.
  

5. Pridobitev ZBK kartice 

5.1. ZBK kartico je mogoče pridobiti tako, da prijavitelj v trgovini v Lescah ali na 
Resju izpolni pristopno izjavo s svojimi podatki.

5.2. ZBK kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj  
zadrugi posreduje naslednje obvezne osebne podatke: spol, ime, priimek,  
rojstni datum, država, podatke o prebivališču in podatek o vrsti domovan-
ja ter hkrati dovoli zbiranje ter uporabo podatkov o nakupih v zadružnih 
trgovinah. Zadruga SAVA bo navedene podatke uporabljala za namene  
obveščanja o novostih poslovanja, prilagojeni ponudbi in posebnih ugodnostih 
ter za namene proučevanja nakupovalnih navad in neposrednega trženja.

Kontakt

Tel. : 04 53 53 610 
Fax: 04 53 53 621

E-pošta : info@kgz-sava.si
Spletna stran: www.kgz-sava.si


