
Začnite raziskovati 
skrite lepote  
Slovenije in Hrvaške

Začnite  
nekaj 
neprecenljivega.

Odkrijte edinstvena poletna  
doživetja in posebne 
ugodnosti pri trgovcih.
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Slovenija, prva zelena destinacija sveta, in Hrvaška, 
dežela rajskih kotičkov. Odkrijte njune skrite bisere 
in doživite poletje kot prekaljeni domačini. Obiščite 
zgodovinske znamenitosti, okusite bogato kulinariko, 
zaplešite v ritmu poletnih festivalov in spoznajte utrip 
mesta ali obale po vam prijaznih cenah. 

Prelistajte ekskluzivno poletno ponudbo, ki velja za 
celotno Slovenijo in Hrvaško s posebnim poudarkom  
na ključnih turističnih destinacijah, največkrat 
obiskanih s strani modernih popotnikov.

Poletna ponudba



Vsak dan  
Mastercard
Plačujte s kartico Mastercard®  
ali Maestro® in vsak dan v tednu  
uživajte v posebnih ugodnostih  
pri izbranih trgovcih.
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www.cineplexx.si

Vsako sredo ob nakupu vstopnice z brezstično kartico Mastercard ali Maestro  
prejmete drugo vstopnico brezplačno. Akcija velja za redne sredine filmske  
predstave in izključuje posamezne posebne dogodke in filmske projekcije.

1. oktober 2017 – 30. september 2018

www.omv.si

Imetniki kartice Mastercard ali Maestro, ki ste hkrati člani Kluba zvestobe OMV 
SMILE & DRIVE, uživajte v posebni ponedeljkovi ugodnosti. Ob brezstičnem plačilu 
nad 40 € pridobite na računu natisnjen kupon za 30 % popusta na avtopranje TOP v 
avtopralnicah OMV Top Wash. 

1. julij – 31. avgust 2018

www.hervis.si

Plačilo z brezstično kartico Mastercard ali Maestro vam vsak torek prinese  
10 % popusta v trgovinah Hervis. Ugodnost lahko koristite tudi na spletu,  
uporabite kodo MASTERCARD10 za koriščenje 10 % popusta.

1. januar – 31. december 2018
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www.bigbang.si

Izkoristite četrtkovo priložnost, plačajte z brezstično kartico Mastercard in uživajte 
v 10  % popusta pri nakupu dveh izdelkov iz izbranih blagovnih skupin. Nakup lahko 
opravite tudi v spletnem centru, 10 % popusta bo vidnih v košarici.

1. januar – 31. december 2018

www.tus.si

www.sonchek.com

Plačujte z brezstično kartico Mastercard ali Maestro in vsak petek uživajte  
v 15 % popusta na vaše najljubše Tuš izdelke. Ob nakupu vam je vrednost  
ugodnosti povrnjena kot D*nar na vašo Tuš klub kartico.

Plačujte s kartico Mastercard ter vsako soboto in nedeljo uživajte 10 % popusta  
na izbrane aranžmaje. 

1. marec – 31. avgust 2018

1. januar – 31. december 2018
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www.modiana.si 

Vsako soboto in nedeljo ob nakupih in plačilu s kartico Mastercard ali Maestro  
v trgovinah Modiana, Modni hiši Maribor ali blagovnici Maxi na oddelkih tekstila, 
kozmetike in dodatkov koristite 10 % popusta.

1. januar – 31. december 2018

www.1nadan.si

1nadan.si vsak dan objavi ponudbe s 50–90 % popusta v različnih slovenskih mestih. 
Plačajte s kartico Mastercard ali Maestro in ob nakupu izbranih ponudb pridobite 
nazaj do 10 % vrednosti nakupa in še razvajajočo ugodnost.

1. januar – 31. december 2018

Raziskujte Hrvaško po svoje. 
Ne menjujte gotovine, uporabite 
svojo kartico. Za več ugodnosti 
obiščite mastercard.si

Začnite odkrivati 
svojo najljubšo 
hrano v Istri

Začnite 
nekaj  
neprecenljivega.



Raziskujte Hrvaško po svoje. 
Ne menjujte gotovine, uporabite 
svojo kartico. Za več ugodnosti 
obiščite mastercard.si

Začnite odkrivati 
svojo najljubšo 
hrano v Istri

Začnite 
nekaj  
neprecenljivega.
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www.vipnet.hr/webshop/bonovi/
vipme-bonovi 

Imetniki kartice Mastercard ali Maestro, ki svoj račun napolnite prek spleta, prejmete 
še dodatnih 20 kun glede na vrednost izbranega bonusa. Dodatna sredstva bodo 
na vaš račun dodana ob prvem strošku tekočega meseca in jih lahko brez časovne 
omejitve porabite za katerikoli namen.

1. april – 31. december 2018

www.blitz-cinestar.hr

Plačajte vstopnico za CineStar z brezstično kartico Mastercard ali Maestro in ob  
ponedeljkih prejmite drugo vstopnico brezplačno. Ugodnost velja tudi ob spletnem nakupu. 

1. april – 31. december 2018

www.blitz-cinestar.hr

Imetniki kartice Mastercard ali Maestro ob spletnem nakupu dveh vstopnic  
za CineStar pridobite še brezplačno vstopnico za eno izmed bodočih  
torkovih filmskih projekcij.   

1. maj – 31. julij 2018
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www.spincity.hr/novosti-3/benefits

Kot imetniki kartice Mastercard ali Maestro prejmete dvojno vrednost minut za 
vožnjo. Ob plačilu registracije v vrednosti 49 kun, uživajte v še dodatnih 40 minutah 
vožnje. Dodatne minute pa pridobite tudi ob vsakokratnem nakupu paketov.

1. april – 31. december 2018

www.paydo.hr

www.ekotaxi.hr

Aplikacija PayDo omogoča plačilo parkirnine v kar osmih mestih. Imetniki  
kartice Mastercard lahko s kartico naložite sredstva na svoj račun, opravite  
plačilo parkirnine ali nakup dnevnega parkirnega listka. V aplikaciji jo lahko  
shranite za kasnejšo rabo ali urno plačilo parkirnine, pri čemer ob plačilu  
s kartico Mastercard pridobite še 10 % vrednosti nakupa nazaj na račun.  
Povrnjena sredstva lahko porabite za prihodnje plačilo parkirnine. 

Plačajte s kartico Mastercard v aplikaciji Eko Taxi in vsak torek prejmite 70 % popusta. 

1. april – 31. december 2018

1. april – 31. december 2018



10

www.istraturist.com/hr/destinacija/ 
o-umagu/park-and-ride

Plačajte prvi dan izposoje kolesa s kartico Mastercard in pridobite še dodaten dan 
brezplačne uporabe.

15. januar – 31. september 2018

www.ekotaxi.hr

Uživajte v še vedno aktualni promociji, ki vam ob plačilu prek aplikacije ali  
brezstičnem plačilu s kartico Mastercard ali Maestro prinese 20 % popusta.

1. april – 31. december 2018

www.cammeo.hr/hr/skini-cammeo-app

Prenesite Cammeo aplikacijo in pridobite 40 % popusta na prvo vožnjo. Kot imetniki 
kartice Mastercard prejmete tudi 20 % popusta ob vsakem naročilu prek aplikacije. 
Prvih 10.000 uporabnikov, ki bo registriralo svojo kartico Mastercard za plačevanje v 
aplikaciji, pa uživa v še dodatnih 20 % popusta.  

1. april – 31. december 2018
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www.swanky-hostel.com/mint

www.facebook.com/popupsummergarden

Napravite rezervacijo neposredno v hostlu in kot imetniki kartice Mastercard  
ali Maestro uživajte v 5 % popusta. Če se odločite za katero izmed turističnih  
tur Swanky, vas še dodatno razvajajo z brezplačno malico.

Imetnike kartice Mastercard čaka posebna ugodnost v Pop Up Garden na filmskem 
festivalu »Ljetna pozornica Tuškanac«, in sicer 1 + 1 pokovka.

15. junij – 15. september 2018

15. junij – 15. september 2018

www.irundo.com/category/zagreb/ 
?lokacije=zagreb-city-plaza

Vsi imetniki kartice Mastercard, ki nastanitev v City Plaza Apartments v Zagrebu 
plačate s kartico Mastercard, prejmete tudi brezplačno avtopranje. 

15. junij – 15. september 2018
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www.valdibora.com

Plačajte nastanitev v Heritage Hotel Villa Valdibora v Rovinju s kartico Mastercard  
in uživajte v steklenici hrvaškega vina, ki ga prejmete v dar.

15. junij – 15. september 2018

www.ultraeurope.com

Na Ultra Europe festivalu lahko imetniki kartice Mastercard ali Maestro brezplačno 
nadgradite svoje festivalske zapestnice in uživate v 10 % popusta ob nakupu  
izdelkov v vrednosti 250 kun ali več. Brezstični in standardni plačilni kartici 
Mastercard in Maestro sta priljubljeni metodi plačevanja na festivalu, uporabljate  
pa ju lahko za navadna in brezstična plačila pri nakupu hrane in pijače znotraj  
festivalskega prizorišča.

1. april – 8. julij 2018

www.hervis.hr/store/ponude

Plačujte s kartico Mastercard ali Maestro in vsak torek pridobite 10 % popusta  
v Hervis trgovinah.

1. februar – 31. december 2018

Raziskujte Hrvaško po svoje. 
Ne menjujte gotovine, uporabite 
svojo kartico. Za več ugodnosti 
obiščite mastercard.si

Začnita
svoj skupni 
ples v Zadru

Začnite 
nekaj  
neprecenljivega.
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www.atlas.hr

www.aci-marinas.com

Plačajte s kartico Mastercard in izkoristite petkov 10-odstotni popust na turistične 
ponudbe verige Atlas v Adriatic regiji in na Mediteranu. 

Rezervirajte privez prek spletne strani ali mobilne aplikacije ACI in kot imetniki 
kartice Mastercard uživajte v 5 % popusta. Za najhitrejše sta v vsaki marini 
prihranjeni dve vrhunski mesti za privez. Med ostale ugodnosti plačevanja  
s kartico Mastercard sodi tudi 5 % popusta na uporabo žerjava in dvigala  
za plovila ali nastanitev v apartmajih ACI marine Cres.

1. marec – 31. december 2018

1. april – 31. december 2018
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www.svmihovil.sibenik.hr/?stranice= 
Program+2018.&id=36

www.croatia-tickets.com

Imetniki kartice Mastercard in Maestro uživajte v posebnih popustih na vstopnice  
in spominke ter v ugodnostih v barih v trdnjavah Sv. Mihovila in Barone. 

Plačujte s kartico Mastercard na spletni platformi Croatia Tickets in prejmite  
10 % popusta na izbrane ponudbe.

15. maj – 31. september 2018

1. april – 30. september 2018

www.gaultmillau.com

Imetniki kartice Mastercard ali Maestro uživajte v posebnih ugodnostih, ki so vam  
in vašim gostom na voljo v izbranih restavracijah po Hrvaški.

1. april – 31. december 2018



16

www.kamaradubrovnik.com

www.hfhs.hr

Plačajte nastanitev v hotelu Kamara Dubrovnik s kartico Mastercard in prejmite 
steklenico hrvaškega vina v dar.

Imetniki kartice Mastercard lahko uživate v posebnih ugodnostih na šestih lokacijah: 
Mladinski hostel Zagreb, Mladinski hostel Dubrovnik, Mladinski hostel Pula,  
Mladinski hostel Reka, Mladinski hostel Veli Lošinj, Mladinski hostel Zadar. 
Ob plačilu s kartico Mastercard lahko izbirate med poznejšo odjavo, 5 % popusta  
na prenočitev, brezplačno uporabo klime, 10 % popusta na izposojo športne opreme,  
50 % popusta na letno članarino za Evropsko mladinsko kartico in Hostelling International. 

15. junij – 15. september 2018

15. junij – 15. september 2018 

www.dubrovnik-festival.hr

Kupite svoje vstopnice na spletni strani ulaznice.hr ali v poslovalnicah v Dubrovniku, 
plačajte s kartico Mastercard ali Maestro in uživajte v 10 % popusta. Ob nakupu  
nad 500 kun prejmete tudi kupon za 30 % popusta na uradne festivalske spominke. 
Na voljo je tudi plačilo v 2–3 obrokih.

15. maj – 25. avgust 2018

Raziskujte Hrvaško po svoje. 
Ne menjujte gotovine, uporabite 
svojo kartico. Za več ugodnosti 
obiščite mastercard.si

Začnita 
za vaju ustvarjen 
sprehod po Splitu

Začnite 
nekaj  
neprecenljivega.
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Med preživljanjem dopusta doma ali v tujini vam  
bodo ti koristni nasveti pomagali, da bo potovanje  
gladko teklo in da bodo vaše finance varne.

KARTICE STRAN  
OD TELEFONA
Ne hranite kartic v bližini naprav GSM.

BODITE PRIPRAVLJENI
Pripravite seznam kartic, ki jih boste 
vzeli s sabo, in številke računov. 
Vpišite številko kartice v telefon za 
primer, če jo boste morali blokirati.

1

PREIZKUSITE NOVE  
NAČINE PLAČEVANJA
Preizkusite brezstično plačevanje,  
ki je še posebej primerno za plačevanje  
pod 15 €/100 kun in za katero ni potrebno 
vnašanje številke PIN: hitro, enostavno  
in varno – idealno za dopust.

6

PREBERITE VEČ
Spremljajte nas na spletnih straneh 
Mastercard in odkrijte vse, kar vam  
ponuja poletje. www.mastercard.si

10

SHRANJUJTE RAČUNE
Na poti shranjujte račune, da boste  
lahko ob vrnitvi preverili plačani znesek. 

8

VEDNO Z VAMI
Ne puščajte kartice v avtomobilu.

9

PREVERITE  
BANČNE IZPISKE
Na svojem bančnem izpisku preverite vse 
svoje stroške in v 30 dneh prijavite morebitna 
nepooblaščena plačila. Če se vam katera od 
transakcij zdi sumljiva, pokličite svojo banko  
ali finančno institucijo na številko, navedeno  
na zadnji strani kartice.

7

5

ZAPOMNITE SI SVOJ PIN
Številke PIN nikoli ne zapisujte na 
papir. Če jo želite shraniti v telefonu, 
poiščite aplikacijo PIN keeper.

2

PREVIDNO NA BANKOMATIH
Ob vnašanju številke PIN na bankomatih 
vedno zaščitite tipkovnico pred 
radovednimi pogledi. 

3

IZKORISTITE UGODNOSTI  
SVOJE KARTICE
Spoznajte dodatne storitve in 
zavarovanja, ki jih ponuja vaša kartica.  
Na voljo so vam turistična zavarovanja  
in zavarovanja za primer nesreče ter 
različne zabavne vsebine. Preverite  
v svoji banki ali finančni instituciji.

4



Kontakti:
ales.petejan@mastercard.com
janja.tekavec@mayermccann.comwww.mastercard.si



Sberbank banka d. d.
Dunajska cesta 128 a
1000 Ljubljana

+ 386 (0)80 22 65

info@sberbank.si 

www.sberbank.si 


