УСЛОВИ ПРОГРАМА ЛОЈАЛНОСТИ
„ПЛАТИ И УШТЕДИ“
(у даљем тексту: Програм)
1. ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА
1.1. Програм лојалности („Програм”) организује Ауто-мото савез Србије, независно
удружење возача, са матичним бројем 07000456 („Организатор”).
1.2. Програм лојалности спроводи друштво са ограниченом одговорношћу „АМSS loyalty”
ДОО, регистрована у Агенције за привредне регистре, са седиштем у Београду, ул. Рузвелтова
бр. 16, МБ: 21341517, ПИБ: 110353503 („Агенција”), на територији Републике Србије.
1.3. У спровођењу Програма, Агенција ће сарађивати са привредним друштвима –
партнерима Организатора и Агенције („Партнери”).
2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
2.1. Програм лојалности се спроводи у складу са “Условима коришћења платне функције
Чланске картице Ауто-мото савеза Србије“ у сарадњи са банком Поштанска штедионица а.д.
(у даљем тексту: Услови)” као и овим Условима програма лојалности „Плати и уштеди“ (у
даљем тексту: Програм) оба правоснажна даном објављивања на веб-сајту:
www.amsspopusti.rs и на www.amss.org.rs.
2.2. Учесници у Програму су дужни да се придржавају одредби „Услова“ и „Програм” који су
израђени у складу са позитивним законодавственим прописима Републике Србије.
2.3. Организатор задржава право да допуни или измени услове „Програма”, а све измене
ступају на снагу након објављивања на веб-сајту: www.amsspopusti.rs и www.amss.org.rs.
3. ТЕРИТОРИЈАЛНА И ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА
3.1. Програм се организује и спроводи на територији Републике Србије.
3.2. Програм лојалности почиње са радом од 22.01.2018. године. Организатор по сопственом
нахођењу може изменити Период трајања Програма, продужетком Периода или његовим
прекидом. Промене у Периоду трајања Програма лојалности ће бити објављене на веб-сајту:
www.amsspopusti.rs
4. КРИТЕРИЈУМИ
4.1. Програм може користити Члан Ауто-мото Савеза Србије (у даљем тексту: Члан
АМСС) у складу са „Правилником о остваривању чланства и чланских погодности АМСС “ (у
даљем тексту: Правилник).
4.2. Сматра се да сваки Члан АМСС који учествује у Програму, прихвата Правилник, и поштује
Услове и Програм објављен на сајту www.amsspopusti.rs и www.amss.org.rs
4.3. Сваки Члан АМСС може користити повластице предвиђене Програмом неограничено, у
току трајања активног Чланства у складу са Правилником.
4.4. Коришћење одређених повластица, попуста, датих кроз Програм, условљен је
поседовањем Картице и плаћањем робе или услуга код Партнера који учествују у Програму
са Чланском картицом АМСС која има функцију и платне картице Банке Поштанска
штедионица из система DinaCard (у даљем тексту: Картица).
4.5. Корисник Програма, Члан АМСС, остварује попусте приликом плаћања робе и услуга у
продајним објектима у Републици Србији (Партнери) са којима АМСС сарађује кроз Програм,
на начин да се Члану рефундира новчани износ у висини оствареног попуста, исказаног на
сајту www.amsspopusti.rs на рачун ове картице на месечном нивоу.
5. ОПИС ПОВЛАСТИЦА ПРОГРАМА
5.1. Повластице за Чланове АМСС као кориснике Програма су попусти приликом куповине
робе или коришћења услуга, и биће уговорени од стране Агенције, а обезбеђени од стране
Партнера Програма под условима утврђеним за одговарајућу погодност.
5.2. Износ важећих попуста Уговореним од стране Агенције, за кориснике, Чланове АМСС, на
продајним местима Партнера објављени су на сајту www.amsspopusti.rs.

5.3. Остваривање попуста је условљено куповином робе или услуга са АМСС чланском и
дебитном платном картицом, из система Дина, до износа расположивих средстава која су
уплаћена на рачун картице код Банке, Поштанска штедионица а.д., од стране корисника,
Члана АМСС.
5.4. Попусти се остварују само у објектима Партнера на којима има истакнут знак АМСС
“Плати и уштеди“.
5.5. Агенција ће извршити поврат новчаних средстава Члану АМСС до 7. у наредном месецу
за претходни, а након извршеног обрачуна за претходни месец. Том приликом ће обрачунати
и пријавити порез на доходак грађана – Члана АМСС, те измирити пореску обавезу насталу по
основу поврата наведених новчаних средстава.
5.6. Организатор не даје никакве гаранције да ће попусти бити расположиви током целог
периода Програма. У случају више силе или других сличних околности које нису могле бити
предвиђене, избегнуте или спречене, повластице могу бити забрањене или прекинуте и
настављене. Учесник може искористити одређену повластицу само ако је она доступна у
одговарајућем тренутку.
6. ПРЕКИД ПРОГРАМА ЛОЈАЛНОСТИ
6.1. Агенција или Организатор може безусловно прекинути Програм лојалности и/или
погодности предвиђене Програмом због више силе или других објективних разлога.
7. ПРИМЕДБЕ И СПОРОВИ
7.1. Примедбе од стране Учесника које се односе на спровођење Програма лојалности могу
се послати у писаној форми или путем електронске поште на адресу primedbe@amsspopusti.rs
7.2. Сваки учесник треба да пошаље своју примедбу најкасније у року од 3 дана од дана
завршетка Програма лојалности. Примедбе послате након овог рока неће бити узете у
разматрање.
7.3. Сви спорови између Организатора, Агенције, Партнера или учесника у Програму
лојалности ће се решавати уз међусобну сагласност. У супротном, спор подлеже решењу од
стране надлежног суда.
8 .ОДГОВОРНОСТ
8.1. Агенција и Организатор не сносе никакву одговорност за немогућност коришћења
одређене Погодности из разлога који су ван контроле Агенције или Организатора.
8.2. Агенција и Организатор неће бити одговорни за било какве техничке проблеме који се
односе на учешће у Програму, који су изван контроле Агенције или Организатора.
9. ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА
9.1. Лични подаци корисника Картице чувају се у складу са Законом о заштити података о
личности.
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
10.1. Активација Картице, коришћење и ограничења, као и рок важења Картице, рекламације
Члана АМСС те поступање у случају губитка Картице или крађе дефинисане су одредбама
Услова доступним на веб-сајту: www.amsspopusti.rs као и на www.amss.org.rs
10.2. Све измене и допуне овог Програма, Организатор и Агенција ће објавити на својим
интернет страницама, www.amsspopusti.rs и www.amss.org.rs, на који начин ће се измене
сматрати доступне корисницима, Члановима АМСС, и уколико Члан АМСС настави да користи
картицу након објављивања измена и допуна Услова, сматра се да је сагласан са изменама и
да исте прихвата.

