PRAVILNIK
ČLANSKE KARTICE SIFARMA
I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, uvedba, oblika, vsebina in uporabnike članske kartice ugodnosti
Sifarma ter način njene izdaje in uporabe.
Vrsta kartice Sifarma je »Članska kartica Sifarm« (v nadaljevanju: kartica).
2. člen
Kartica je legitimacijski znak, s katero imetnik izkazuje članstvo in lastnost upravičenca do ugodnosti, ki mu
jih kartica prinaša.
Izdajatelj kartice je Sindikat farmacevtov Slovenije Sifarm, Trg OF 14, Ljubljana.
II. Kartica
Oblika in vsebina kartice
3. člen
Kartica je pravokotne oblike v izmeri 85 x 50 mm in je izdelana iz materialov, ki ob normalnem ravnanju
zagotavljajo uporabo v daljšem obdobju.
Na prednji strani kartice so vpisani naslednji vidni podatki:
• podatki ali logotipi izdajatelja,
• ime in priimek imetnika kartice,
• ime osnovne enote ali skupine farmacevtov na določenem območju,
• datum začetka veljavnosti kartice.
Na hrbtni strani kartice so:
• članske ugodnosti
Kartica je hkrati tudi članska izkaznica in zato v tem primeru vsebuje poleg zgoraj navedenih sestavin še
naziv in logotip sindikata.
Izdajanje kartice
4. člen
Kartica se izda osebi, ki je član sindikata, če ima do sindikata poravnane vse obveznosti. Šteje se, da je
oseba s pogoji uporabe kartice ugodnosti seznanjena s podpisom pristopne izjave, s katero postaja član
sindikata.
5. člen
Kartica velja in je uporabna samo skupaj z identifikacijskim dokumentom s fotografijo.
6. člen
Izdajatelj kartice praviloma pošlje kartico po pošti, na sedež Osnovne enote Sifarma ali na naslov lekarne, ki
ga je predstavnik, sindikalni zaupnik ali član Glavnega odbora Sifarma posredoval kot sedež za območje
članov, ki niso organizirani v osnovne enote. Predsednik Glavnega odbora, sindikalni zaupnik ali predstavnik
članov na določenem območju je dolžan kartico v najkrajšem možnem času dostaviti ali izročiti članu. Vsak
pa lahko osebno prevzame kartico na sedežu sindikata Sifarm.

Uporaba kartice
7. člen
Imetnik mora kartico uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.
Kartica je neprenosljiva in jo lahko uporablja le oseba, na katero se glasi.
8. člen
Kartica omogoča njenemu imetniku uveljavljanje ugodnosti, ki jih dogovori izdajatelj kartice.
9. člen
Imetnik uporablja kartico pri uveljavljanju ugodnosti pri cenah storitev ali izdelkov, ki jih nudijo podjetja,
organizacije, klubi in drugi pravni subjekti, ki so navedeni na spletnih straneh oz. drugih obvestilih Sifarma in
KSS Pergama.
Imetnik kartice je dolžan ob uveljavljanju ugodnosti na zahtevo prodajalca poleg kartice predložiti tudi
dokument iz 5. člena.
Veljavnost
10. člen
Kartica velja od datuma označenega na kartici. Izdajatelj lahko imetniku prekliče veljavnost kartice, če jo
uporablja v nasprotju s temi pravili ali če ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev kartice.
Izguba kartice
11. člen
Izgubo kartice mora imetnik v pisni obliki prijaviti izdajatelju. Po prejemu obvestila izdajatelj izda imetniku
novo kartico.
Financiranje kartice
12. člen
Stroške izdaje, promocije, delovanja in uporabe kartice krijejo za svoje člane sindikata, člani Sifarma.
Spreminjanje pravil
13. člen
Sifarm lahko spreminja pravila za izdajo in uporabo kartice. O spremembah je dolžna obvestiti imetnike z
objavo na spletnih straneh Sifarma.
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