
SPLOŠNI POGOJI ZA SAMOVO KARTICO 

ZAUPANJA
Kaj je Samova kartica zaupanja?
Samova kartica zaupanja je kartica zvestobe, ki imetniku kartice 
v trgovinah SAM (seznam trgovin je objavljen na spletni strani 
www.sam.si) prinaša dodatne ugodnosti, katere lahko koristi ob 
nakupih v vseh trgovinah SAM (v nadaljevanju Samova kartica).

Začetek veljavnosti splošnih pogojev
Za pridobitev in uporabo Samove kartice od dne 25.5.2018 dalje 
veljajo Splošni pogoji poslovanja SP SKZ-518, ki so tudi javno ob-
javljeni na spletni strani https://sam.si/informacije/kartica_sam/ 
in od 25.5.2018 dalje priloženi vsakemu pristopnemu obrazcu za 
pridobitev ali obnovitev imetništva Samove kartice ter ob izpol-
nitvi pristopnega obrazca izročeni posamezniku.
Z dnem začetka veljavnosti Splošnih pogojev SP SKZ-518 pre-
nehajo veljati Splošni pogoji za Samovo kartico zaupanja, ki so 
veljali pred začetkom veljave teh splošnih pogojev.
Imetniki Samove kartice, ki so Samovo kartico prejeli pred 
25.5.2018 (v nadaljevanju: obstoječi imetniki) so dolžni za ohra-
nitev imetništva Samove kartice izpolniti in podpisati novi Pri-
stopni obrazec za Samovo kartico. Dokler obstoječi imetniki te 
obveznosti ne izpolnijo, se jim imetništvo Samove kartice blokira.
Ne glede na prejšnji odstavek obstoječi imetniki ohranijo ime-
tništvo in ugodnosti, ki iz tega imetništva izhajajo, v kolikor so 
izpolnili in podpisali pristopno izjavo za pridobitev ali ohranitev 
kartice zaupanja, s katero so potrdili, da so seznanjeni z obvesti-
lom o varstvu osebnih podatkov ter podali privolitev vsaj v obde-
lavo osebnih podatkov za namen beleženja opravljenih nakupov.
Od 25.5.2018 dalje veljajo Splošni pogoji SP SKZ-518 tudi za 
obstoječe imetnike, ki so imetništvo Samove kartice ohranili na 
podlagi pogojev iz prejšnjega odstavka. 

Kdo je izdajatelj Samove kartice?
Kartico izdaja in upravlja družba SAM Podjetje za komercialni 
inženiring d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 RA-
DOMLJE (v nadaljevanju SAM ali izdajatelj). Lastnik vsake izdane 
Samove kartice je SAM.

Način pridobitve Samove kartice
Samovo kartico lahko brezplačno prejme vsaka fizična polnole-
tna oseba na podlagi pristopnega obrazca, ki ga pridobi v eni 
izmed SAM-ovih trgovin, pod pogojem, da na pristopni izjavi 
izpolni obvezne osebne podatke kot so ime, priimek, podatki o 
prebivališču, e-poštni naslov in GSM številka ter da obrazec na 
koncu podpiše.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik, kot ga definira Zakon o 
gospodarskih družbah (ZGD-1),  Samove kartice ne more pri-
dobiti.
Posameznik lahko pridobi le eno Samovo kartico.
Naročnik s podpisom na obrazcu jamči, da so podatki resnični in 
točni. Podjetje SAM ne odgovarja za posledice neresničnih po-
datkov.
V kolikor pristopni obrazec ni veljavno izpolnjen, si podjetje SAM 
pridržuje pravico, da naročnika Samove kartice na to opozori in 
ga pozove na dopolnitev. Dokler pristopni obrazec ni veljavno iz-
polnjen, naročnik Samove kartice ne more pridobiti ugodnosti, ki 
mu jih Samova kartica omogoča.
Po oddaji veljavno izpolnjenega in podpisanega pristopnega 
obrazca na enem izmed prodajnih mest podjetja SAM pridobi 
naročnik Samovo kartico ter dve nalepki s črtno kodo. S tem na-
ročnik Samove kartice postane njen imetnik, Samova kartica pa 
se aktivira ob prvem skeniranju na blagajni v katerikoli trgovini 
SAM.  Pooblaščena oseba podjetja SAM vnese osebne podatke iz 

pristopnega obrazca v Evidenco imetnikov Samove kartice, ki je 
vzpostavljena v podjetju SAM.

Pridobivanje ugodnosti na podlagi Samove kartice
Pri vsakem nakupu na blagajni, pri katerem se kupec predho-
dno identificira s Samovo kartico, prejme takojšnji 2% popust na 
izdelke, ki so na zalogi v trgovini. Iz obračuna so izvzete palete, 
prevoz blaga in ostale storitve kot so razrez železa, računalniški 
izris kopalnic in izdelki, ki imajo posebne popuste in pri katerih 
je označeno, da ne spadajo k ugodnostim, ki jih prinaša Samova 
kartica.
SAM si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev in 
pravil bonitetnega sistema, brez izrecnega pisnega obveščanja 
imetnikov. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.
sam.si.

Obdelava osebnih podatkov
SAM za namen izvedbe poslovanja s Samovo kartico izvaja bele-
ženje nakupov, pri čimer osebne podatke, ki jih naročnik oz. ime-
tnik Samove kartice posreduje na pristopnem obrazcu, povezuje 
s podatki o teh nakupih, ki jih naročnik oziroma imetnik Samove 
kartice opravi v trgovinah SAM in ob katerih uveljavlja ugodno-
sti, ki jih prinaša Samova kartica zaupanja (beleži nakupe),  ter na 
podlagi tega opravlja interne analize o nakupih in transakcijah. 
Podatki se za ta namen se obdelujejo na podlagi pogodbenega 
razmerja, ki nastane s tem, ko naročnik Samove kartice postane 
njen imetnik in vstopi v članstvo imetnikov Samove kartice. 
V kolikor naročnik Samove kartice, ki kasneje postane njen ime-
tnik, s pristopnim obrazcem v to izrecno privoli, lahko SAM oseb-
ne podatke pridobljene s pristopnim obrazcem obdeluje tudi za 
druge namene, ki so navedeni na pristopnem obrazcu. Pravna 
podlaga za obdelavo osebnih podatkov v te namene,  je izrecna 
privolitev naročnika oz. imetnika Samove kartice, ki jo poda z iz-
polnitvijo pristopnega obrazca. 

Sprememba osebnih podatkov
V primeru spremembe osebnih podatkov je imetnik dolžan v 30 
dneh od nastale spremembe izdajatelju sporočiti spremembo 
na e-poštni naslov: marketing@sam.si ali na naslov Sam d.o.o 
Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje in ob tem 
pripisati številko Samove kartice. Spremenjene podatke bo SAM 
upošteval najkasneje v roku 15 dni od dneva sporočene spre-
membe. 

Izguba kartice
V primeru izgube je mogoče izdelati nadomestno kartico pod po-
gojem, da se vsi osebni podatki ujemajo s podatki, ki jih SAM že 
vodi v bazi imetnikov.

Veljavnost
Samova kartica velja do preklica izdajatelja ali imetnika. V takem 
primeru mora imetnik Samovo kartico vrniti izdajatelju, ugodno-
sti, ki jih je imel z imetništvom Samove kartice pa prenehajo.

Zlorabe
SAM ni odgovoren za morebitne zlorabe kartice in ni dolžan pre-
verjati identitete.
V primeru, da je Samova kartica imetniku na kakršenkoli način 
odtujena, SAM ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodno-
sti Samove kartice s strani tretjih oseb.

Končna določba
Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno 
sodišče v Ljubljani.


