
 

 
1/8 

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »ZAKLJUČI IDENTIFIKACIJO IN 
PREIZKUSI PLAČEVANJE Z ELLY« 

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 

Organizator nagradne igre je Eligma d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: 
mi ali Eligma ali družba). 

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki 
Eligme  (v nadaljevanju: komisija). 

 NAGRADNA IGRA 

»Zaključi identifikacijo in preizkusi plačevanje z Elly« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v 
kateri bo organizator podelil nagrado vsem polnoletnim posameznikom, ki so ustvarili uporabniški račun v 
mobilni aplikaciji Elly in bodo uspešno opravili postopek identifikacije na Stopnji 1 v skladu s Splošnimi pogoji 
uporabe mobilne aplikacije Elly (v nadaljevanju: udeleženci). 

Kadar se v teh splošnih pogojih sodelovanja sklicujemo na »vas« ali »vaš«, se sklicujemo na  udeležence.  

NAGRADA 

Nagrada je naslednja: 

žeton GoCrypto Gift v nominalni vrednosti fiat valute, ki je odvisna od različnih dejavnikov, kot so: 

i. država začasnega prebivališča udeleženca (če začasnega prebivališča nimate, država vašega 
stalnega prebivališča); 

ii. število udeležencev; 
iii. trenutni menjalni tečaj med lokalno fiat valuto in žetonom GoCrypto Gift;  
iv. drugi dejavniki, ki jih lahko določi Eligma. 

 
Vrednost nagrade za posamezno državo je objavljena na povezavi Nagradna igra Elly 
 
Vrednost nagrade se izračuna v trenutku, ko udeleženec uspešno zaključi identifikacijo na Stopnji 1. Ko 
organizator potrdi istovetnost udeleženca, se nominalna vrednost lokalne valute fiat pretvori v vrednost 
žetona GoCrypto Gift.   

Udeleženec prejme žetone GoCrypto Gift v svojo digitalno denarnico najpozneje v 24 (štiriindvajsetih) urah 
po uspešno zaključeni identifikaciji na Stopnji 1 s potrditvijo istovetnosti s strani organizatorja. 

Nagrada je namenjena preizkusu plačevanja blaga in storitev z uporabo storitve Elly na kateri koli GoCrypto 
lokaciji oz. za kateri koli drug namen, ki ga določimo mi. Če je nagrada uporabljena v nasprotju z namenom, 
ki ga določimo, lahko vaša sredstva začasno zadržimo in vaš uporabniški račun začasno blokiramo. 

IZDAJA ŽETONA GOCRYPTO GIFT 

Žeton GoCrypto Gift se lahko šteje za digitalni vrednostni bon, s katerim je možno plačevanje na GoCrypto-
lokacijah po vsem svetu.  

Izdajatelj žetonov GoCrypto Gift v skladu s temi pogoji sodelovanja je Eligma. 

Žeton GoCrypto Gift je žeton, ki temelji na standardu BEP-20 in čigar relativna vrednost je vezana na 
vrednost GoC v razmerju 1:1. 

https://public.elly.com/app/terms/terms_of_use_sl.html
https://public.elly.com/app/terms/terms_of_use_sl.html
https://public.elly.com/documents/kyc_rewards/kyc_sl.pdf
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Funkcionalnost žetonov GoCrypto Gift je podrobneje opisana v Prilogi 1.  

Vsi žetoni GoCrypto Gift bodo ustvarjani in razdeljeni v skladu s pravili nagradne igre za žetone GoCrypto 
Gift, ki so opredeljeni v teh pogojih sodelovanja. S sodelovanjem v nagradni igri in prejemom žetonov 
GoCrypto Gift potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejemate določbe teh pogojev sodelovanja. 

POGOJI UPORABE ŽETONOV GOCRYPTO GIFT 

Žetoni GoCrypto Gift se lahko v okviru Stopnje 1 uporabljajo samo za plačevanje na GoCrypto lokacijah po 
vsem svetu.  

Udeleženci lahko v okviru Stopnje 2 žetone GoCrypto Gift uporabljajo za plačevanje na GoCrypto lokacijah, 
lahko pa jih tudi prenesejo drugim uporabnikom Elly ali jih dvignejo in prenesejo na drugo zunanjo digitalno 
denarnico. Če v skladu z navedenim dvignejo žetone GoCrypto Gift in jih prenesejo na drugo zunanjo 
digitalno denarnico, se obračuna provizija za tak dvig. Znesek provizije za dvig bo prikazan na zaslonu 
mobilne aplikacije Elly pred izvedbo vsakega posameznega dviga žetonov GoCrypto Gift. Z IZVEDBO 
POSTOPKA DVIGA ŽETONOV GOCRYPTO GIFT POTRJUJETE IN SOGLAŠATE S PROVIZIJO ZA DVIG, 
KI JE PRIKAZANA NA ZASLONU VAŠE MOBILNE APLIKACIJE ELLY PRED IZVEDBO DVIGA. 

NE GLEDE NA MOREBITNI PRENOS ALI DVIG ŽETONOV GOCRYPTO GIFT JE IZKLJUČNI NAMEN 
UPORABE TEH ŽETONOV PLAČEVANJE NA GOCRYPTO-LOKACIJAH PO VSEM SVETU. ŽETONA 
GOCRYPTO GIFT NI MOGOČE ZAMENJATI V OKVIRU STORITVE ELLY MENJAVA V MOBILNI 
APLIKACIJI ELLY, PA TUDI NE V NOBENI ZUNANJI SPLETNI MENJALNICI. UDELEŽENCEM NI 
DOVOLJENO PRENESTI ŽETONOV GOCRYPTO GIFT NA NOBENO ZUNANJO SPLETNO MENJALNICO.  

Če ne boste upoštevali omejitev iz prejšnjih odstavkov, bodo vaši žetoni GoCrypto Gift ostali izgubljeni v 
omrežju. Ne odgovarjamo za vaše izgubljeno dobroimetje in ne morete ga zahtevati nazaj, tako da vam 
priporočamo, da upoštevate omejitve iz teh pogojev sodelovanja. 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra poteka od 6. aprila 2020 do preklica.  

Eligma si pridržuje pravico do podaljšanja oziroma skrajšanja trajanja nagradne igre. 

Eligma lahko kadar koli med nagradno igro in po svoji lastni presoji z obvestilom na spletni strani 
https://elly.com/wallet/sl (v nadaljevanju: spletna stran) začasno ali trajno prekine nagradno igro iz tehničnih 
ali varnostnih razlogov, zadevna prekinitev pa bo veljala od trenutka objave takega obvestila do njegove 
posodobitve ali odstranitve s spletne strani.  

Splošna pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani. 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Eligma kot upravljavec osebnih podatkov udeležencev spoštuje njihovo zasebnost. Eligma se zavezuje, da 
bo z osebnimi podatki, pridobljenimi za namen izvedbe nagradne igre, ravnala skrbno ter jih varovala in 
obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) 
ter ostalo veljavno relevantno zakonodajo.  

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje Eligmi, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov 
obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-poštni naslov) za namen izvedbe 
nagradne igre in podelitev nagrad. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z 
veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.  

https://elly.com/wallet/sl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL
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Udeleženec nadalje dovoljuje, da Eligma osebne podatke iz prejšnjega odstavka uporablja za namene 
statistične obdelave, segmentacije potencialnih strank ter za namene neposrednega trženja produktov in 
storitev Eligme. 

Eligma ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo 
morebitne povezave na njenih spletnih straneh, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se 
lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre. 

Vsak udeleženec ima možnost, da od Eligme kadar koli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, 
blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi svojih osebnih 
podatkov v skladu z veljavnimi relevantnimi predpisi. Zahtevo lahko udeleženec pošlje na e-poštni naslov 
dpo@elly.com. 

ZAGOTOVILA IN JAMSTVA UDELEŽENCEV 

S tem, ko udeleženci ustvarijo svoj uporabniški račun Elly in uspešno zaključijo postopek identifikacije na 
Stopnji 1, zagotavljajo in jamčijo, da: 

1. so prebrali in razumeli te pogoje sodelovanja (vključno z vsemi Prilogami);  
2. bodo v celoti upoštevali Splošne pogoje uporabe mobilne aplikacije Elly;  
3. razumejo funkcionalnost, uporabo, shranjevanje, mehanizme prenosa in prepovedi, povezane z 

žetoni GoCrypto Gift;  
4. ne bodo uporabili žetonov GoCrypto Gift za financiranje, sodelovanje ali drugačno podporo kateri 

koli nezakoniti dejavnosti ali na kakršen koli način, ki ni v skladu s temi pogoji sodelovanja; 
5. bodo uporabili žetone GoCrypto Gift v skladu z njihovim namenom na GoCrypto-lokacijah. 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, (I) DRUŽBA ALI KATERA KOLI 
OŠKODOVANA STRANKA DRUŽBE NE BO ODGOVARJALA ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, 
POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI ODVRAČILNO ŠKODO (MED DRUGIM TUDI V ZVEZI Z 
IZGUBO PRIHODKOV, PREJEMKOV ALI DOBIČKA, IZGUBO UPORABE ALI PODATKOV ALI ŠKODO ZA 
PREKINITEV POSLOVANJA), KI IZHAJA IZ ALI JE KAKORKOLI POVEZANA Z DISTRIBUCIJO ALI 
UPORABO ŽETONOV GOCRYPTO GIFT ALI KAKO DRUGAČE POVEZANA S TEMI POGOJI 
SODELOVANJA, NE GLEDE NA OBLIKO DEJANJA, BODISI NA PODLAGI POGODBE, ŠKODNEGA 
DEJANJA (MED DRUGIM TUDI NAVADNE MALOMARNOSTI – AKTIVNE, PASIVNE ALI PRIPISANE), 
BODISI NA PODLAGI KATERE KOLI PRAVNE ALI ENAKOVREDNE TEORIJE (ČEPRAV JE STRANKA 
BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE IN NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA TAKŠNA ŠKODA 
PREDVIDLJIVA). 

TE OMEJITVE NE OMEJUJEJO ALI IZKLJUČUJEJO ODGOVORNOSTI ZA HUDO MALOMARNOST, 
PREVARO ALI NAMERNO, NAKLEPNO ALI NEPREMIŠLJENO NEPRIMERNO RAVNANJE DRUŽBE. 

Družba ali katera koli oškodovana stranka družbe ne odgovarjata za povrnitev škode, povračilo ali 
odškodnino, ki nastane v zvezi z: (i) vašo nezmožnostjo sodelovanja v nagradni igri, tudi zaradi kakršne koli 
stalne ali začasne prekinitve spletne strani ali teh pogojev sodelovanja, izpada elektrike, vzdrževanja, okvar, 
sistemskih okvar, napak, opustitev, pomot, pomanjkljivosti, virusov, zamud pri delovanju ali prenosu ali 
morebitne opustitve izvajanja, (ii) stroškom nabave nadomestnega blaga ali storitev, (iii) katerimi koli vašimi 
izdatki ali zavezami v zvezi s temi pogoji sodelovanja, (iv) vašim zanašanjem na katero koli informacijo, 
pridobljeno od družbe, (v) katerim koli dogodkom višje sile, komunikacijsko okvaro, krajo ali drugimi motnjami 
oziroma (vi) morebitnim nedovoljenim dostopom, spremembo, izbrisom, uničenjem, poškodovanjem, izgubo 
ali neuspešno hrambo morebitnih podatkov, vključno z evidencami ali drugimi potrdili, ki so povezani z 
nagradno igro. 

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve ali izključitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo. 
Temu primerno nekatere omejitve tega člena morda ne veljajo za vas. 

mailto:dpo@elly.com
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IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI 

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, IN RAZEN ČE PISNO 
NAVEDEMO DRUGAČE, (i) SO ŽETONI GOCRYPTO GIFT RAZDELJENI NA OSNOVI »TAKŠNI, KOT SO«  
IN »TAKŠNI, KOT SO NA VOLJO« BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV IN IZRECNO ZAVRAČAMO VSA 
IMPLICITNA JAMSTVA GLEDE ŽETONOV GOCRYPTO GIFT, TUDI VSAKRŠNA IMPLICITNA JAMSTVA 
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA POSAMEZNI NAMEN, LASTNINSKE PRAVICE IN 
NEKRŠITVE TER (ii) NE ZAGOTAVLJAMO OZ. JAMČIMO, DA SO ŽETONI GOCRYPTO GIFT ZANESLJIVI, 
AKTUALNI ALI BREZ NAPAK, IZPOLNJUJEJO VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO NAPAKE V ŽETONIH 
GOCRYPTO GIFT ODPRAVLJENE.  

Žeton GoCrypto Gift nima pravnega statusa naložbenega žetona, saj ne podeljuje nobene pravice do 
dividend ali deležev, nobene lastniške pravice ali lastniškega deleža ali enakovrednih pravic ali katere koli 
pravice do prejema prihodnjih deležev prihodkov ali katere koli oblike udeležbe v ali v zvezi z družbo, in 
imetniki žetonov GoCrypto Gift nimajo nobenega vpliva ali pravic v razvoju ali upravljanju družbe. Žeton 
GoCrypto Gift ni delnica in ne podeljuje nobene pravice do udeležbe na skupščini družbe. Žeton GoCrypto 
Gift je mogoče šteti za digitalni vrednostni bon za plačevanje na GoCrypto lokacijah po vsem svetu. 

Žetoni GoCrypto Gift ne smejo biti pridobljeni za špekulativne ali investicijske namene s pričakovanjem, da 
bodo prinesli dobiček ob takojšnji ali prihodnji nadaljnji prodaji. Glede vrednosti žetona GoCrypto Gift ni 
nobenega jamstva in ni razloga za prepričanje, da se bo vrednost žetona GoCrypto Gift dvignila. Vrednost 
žetonov se lahko zniža ali v celoti izgubi. 

DRUGE DOLOČBE 

Eligma si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri, če tako 
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. 

O vseh spremembah in novostih bo Eligma udeležence sproti obveščala z objavami na spletni strani. 

Te splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri se presojajo po pravu Republike Slovenije. 

Za reševanje morebitnih sporov, nastalih na podlagi teh splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri ali v 
zvezi z njimi, je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. 

KONTAKTNI PODATKI 

V primeru vprašanj in za dodatne informacije v zvezi z izvedbo nagradne igre se lahko obrnete na Eligmo 
prek e-poštnega naslova podpora@elly.com. 

Te splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Zaključi identifikacijo in preizkusi plačevanje z Elly« veljajo od 
6. 12. 2022. 

 

 
 
 

 
  

mailto:podpora@elly.com
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PRILOGA  1 
PODROBNOSTI O ŽETONU GOCRYPTO GIFT IN NJEGOVIH FUNKCIONALNOSTIH 

 
Žeton GoCrypto Gift (simbol: GoCG) je uporabnostni žeton, ki deluje na osnovi standarda BEP-20. Izdan bo 
na verigi blokov BNB Smart Chain (BSC). Žeton GoCrypto Gift se lahko šteje za digitalni vrednostni bon za 
plačevanje na GoCrypto-lokacijah po vsem svetu. 

GLAVNE PODROBNOSTI O ŽETONU: 

- Simbol: GoCG 
- Vrsta žetona GoCrypto Gift : uporabnostni žeton 
- Veriga blokov: BNB Smart Chain (BSC) 
- Protokol: BEP-20 
- Skupna izdaja žetonov GoCrypto Gift (100%): neomejeno število 
- Decimalke žetona GoCrypto Gift: 8 
- Začetna cena žetona GoCrypto Gift: relativna vrednost je vezana na vrednost GoC v razmerju 

1:1. 
 
Eligma bo po potrebi ustvarjala žetone GoCrypto Gift brez omejitve ali predhodne najave. 
  
Žetoni GoCrypto Gift so uporabnostni žetoni, ki jih je mogoče uporabiti samo v povezavi s Splošnimi pogoji 
uporabe mobilne aplikacije Elly. Žetoni nimajo lastnosti kriptovalute in jih nikakor ni mogoče uporabiti kot 
takšnih. Prav tako niso in ne bodo na noben način uporabljeni kot lastniški kapital, sredstva, obveznosti, 
vrednostni papirji, izvedeni finančni instrumenti ali kateri koli drugi finančni instrumenti. 

Vi kot imetnik žetonov GoCrypto Gift ne prejmete nikakršne dividende ali druge pravice do prihodkov, ki je 
zajamčena, oz. niste udeleženi v dobičku in ne prejmete nobene pravice do lastništva v Eligmi oz. pravice 
do udeležbe v upravljanju Eligme. Iz teh razlogov menimo, da žetoni GoCrypto Gift niso naložbeni žetoni in 
jih je mogoče deliti vsakomur. Če ugotovite, da so lahko žetoni GoCrypto Gift naložbeni žetoni v skladu s 
predpisom v kateri koli državi, vam močno priporočamo, da nas takoj obvestite o morebitnih tveganjih. 

FUNKCIONALNOSTI ŽETONA GOCRYPTO GIFT 

i. PROGRAM ZVESTOBE 
 
Eligma nasproti udeležencem 
 

- Zaključek postopka skrbnega pregleda stranke na Stopnji 1 
Eligma bo podelila žetone GoCrypto Gift za uspešen zaključek preverjanja istovetnosti na Stopnji 1 
v skladu z določbami iz točke 2.2.2.2 Splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije Elly. 

 
 

ii. UPORABA MOBILNE APLIKACIJE ELLY 
 

- Plačevanje blaga in storitev na GoCrypto- lokacijah 
Ko udeleženec uspešno zaključi postopek preverjanja istovetnosti na Stopnji 1, lahko plačuje blago 
in storitve na izbranih GoCrypto-lokacijah z žetoni GoCrypto Gift v skladu z omejitvami iz točke 
2.2.2.2 Splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije Elly.  
 

- Prenos žetonov GoCrypto Gift drugemu uporabniku mobilne aplikacije Elly 
Ko udeleženec uspešno zaključi postopek preverjanja istovetnosti na Stopnji 2, lahko prenese 
prejete žetone GoCrypto Gift drugemu uporabniku mobilne aplikacije Elly v skladu z omejitvami iz 
točke 2.2.2.3. Splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije Elly. 
 

- Dvig žetonov GoCrypto Gift   
Ko udeleženec uspešno zaključi postopek preverjanja istovetnosti na Stopnji 2, lahko dvigne svoje 
žetone GoCrypto Gift in jih prenese na drugo zunanjo digitalno denarnico v skladu z omejitvami iz 
točk 2.2.2.3. in 3.6.2 Splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije Elly. 
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Prosimo, da upoštevate, da zgoraj navedene možnosti ne tvorijo celotnega seznama. Sčasoma lahko pride 
do novih inovativnih načinov uporabe žetonov GoCrypto Gift. 
 
Z uporabo standarda BEP-20 bo Eligma vzpostavila funkcijo, ki bo sprostila potrebno količino žetonov 
GoCrypto Gift v digitalno denarnico udeleženca najpozneje v 24 (štiriindvajsetih) urah po uspešno 
zaključenem preverjanju identitete udeleženca na Stopnji 1. 

PREPOVEDANA UPORABA ŽETONOV GOCRYPTO GIFT 

ŽETONA GOCRYPTO GIFT NI MOGOČE ZAMENJATI V OKVIRU STORITVE ELLY MENJAVA V MOBILNI 
APLIKACIJI ELLY, PA TUDI NE NA NOBENI ZUNANJI SPLETNI MENJALNICI. UDELEŽENCEM NI 
DOVOLJENO PRENESTI ŽETONOV GOCRYPTO GIFT NA NOBENO  ZUNANJO SPLETNO 
MENJALNICO.  

Če ne boste upoštevali omejitev iz prejšnjih odstavkov, bodo vaši žetoni GoCrypto Gift ostali izgubljeni v 
omrežju. Ne odgovarjamo za vaše izgubljeno dobroimetje in vi ga ne morete zahtevati nazaj, tako da vam 
priporočamo, da upoštevate omejitve iz teh pogojev sodelovanja.  

MOŽNOST SPREMEMBE FUNKCIONALNOSTI ŽETONOV GOCRYPTO GIFT 
 
PROSIMO, DA UPOŠTEVATE, DA TRENUTNO ANALIZIRAMO FUNKCIONALNOST ŽETONOV 
GOCRYPTO GIFT S PRAVNEGA IN REGULATORNEGA VIDIKA. PO ZAKLJUČKU TE ANALIZE SE 
LAHKO ENOSTRANSKO ODLOČIMO, DA BOMO SPREMENILI PREDVIDENO FUNKCIONALNOST 
ŽETONOV GOCRYPTO GIFT, DA BI ZAGOTOVILI SKLADNOST Z MOREBITNIMI ZAKONSKIMI ALI 
REGULATORNIMI ZAHTEVAMI, KI NAS OBVEZUJEJO. NA NAŠI SPLETNI STRANI BOMO OBJAVILI 
OBVESTILO O MOREBITNIH SPREMEMBAH FUNKCIONALNOSTI ŽETONOV GOCRYPTO GIFT, ZA 
KATERE SE BOMO ODLOČILI, VI PA STE DOLŽNI REDNO SPREMLJATI SPLETNO STRAN ZA VSA 
TAKA OBVESTILA. PO ZAKLJUČKU TE ANALIZE SE BOMO ODLOČILI, ALI SPREMENILI 
FUNKCIONALNOST ŽETONOV GOCRYPTO GIFT ALI NE. 
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PRILOGA  2 
DEJAVNIKI TVEGANJ 

 
S prejemom žetonov GoCrypto Gift in sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno priznavate in prevzemate 
naslednja tveganja: 
 
1. Tveganje slabosti programske opreme: ker žetoni GoCrypto Gift temeljijo na standardu BEP-20, lahko 
vsaka napaka, okvara ali opustitev standarda BEP-20 pomembno neugodno vpliva na žetone GoCrypto Gift. 
Ni jamstva ali zagotovila, da bo proces ustvarjanja žetonov GoCrypto Gift nemoten ali brez napak, in obstaja 
tveganje, da lahko programska oprema vsebuje napake, slabosti, ranljivosti, viruse ali hrošče, ki med drugim 
povzročijo popolno izgubo žetonov GoCrypto Gift. 
 
2. Regulativno tveganje: tehnologija veriženja blokov omogoča nove oblike interakcije in lahko se zgodi, 
da v določenih jurisdikcijah veljajo obstoječi predpisi ali bodo uvedeni novi predpisi, ki obravnavajo aplikacije 
na osnovi tehnologije veriženja blokov, ki so lahko v nasprotju s trenutnimi in lahko med drugim privedejo do 
bistvenih prilagoditev mobilne aplikacije Elly, vključno z njeno prekinitvijo in izgubo žetonov GoCrypto Gift.  
 
3. Tveganja, povezana z negotovimi predpisi in izvršilnimi ukrepi: regulatorni status žetonov GoCrypto 
Gift je nejasen oz. neurejen v mnogih jurisdikcijah. Težko je predvideti, kako in ali lahko regulatorni organi 
uporabijo obstoječe predpise v zvezi s takšno tehnologijo in njenimi aplikacijami, vključno natančneje z (toda 
ne omejeno na) mobilno aplikacijo Elly in žetoni GoCrypto Gift. Prav tako je težko predvideti, kako in ali lahko 
kateri koli zakonodajni ali regulatorni organ izvede spremembe zakona in predpisa, ki se nanaša na 
tehnologijo veriženja blokov in njene aplikacije, vključno natančneje z (toda ne omejeno na) mobilno 
aplikacijo Elly in žetoni GoCrypto Gift. Regulatorni ukrepi lahko negativno vplivajo na mobilno aplikacijo Elly 
in žetone GoCrypto Gift na različne načine, vključno – samo za ponazoritev – z določitvijo, da so žetoni 
GoCrypto Gift reguliran finančni instrument, ki ga je treba registrirati ali licencirati, kljub našemu strokovnemu 
mnenju, da temu ni tako. Družba lahko prekine poslovanje v neki jurisdikciji, če zaradi regulatornih ukrepov 
ali sprememb zakona ali predpisa postane nezakonito poslovanje v taki jurisdikciji ali postane poslovno 
nezaželeno, da se pridobi zahtevano regulatorno odobritev (ali več njih) za poslovanje v taki jurisdikciji. 
 
4. Tveganje opustitve: izdaja žetonov GoCrypto Gift je lahko opuščena iz številnih razlogov, vključno s 
pomanjkljivim financiranjem in pomanjkljivim poslovnim uspehom ali možnostmi (npr. kot  posledica 
konkurenčnih projektov).  
 
5. Tveganja, povezana s trgi za žetone GoCrypto Gift: družba se je odločila, da ne bo omogočala ali kako 
drugače spodbujala sekundarnega špekulativnega trgovanja oz. nikakršnega tovrstnega vrednotenja 
žetonov GoCrypto Gift. To lahko omeji predvidene načine uporabe žetonov GoCrypto Gift in bi torej lahko 
ustvarilo tveganje nelikvidnosti v zvezi z morebitnimi žetoni GoCrypto Gift v vaši lasti.  
 
6. Tveganje kraje: veriga blokov Bitcoin Cash je lahko izpostavljena napadom hekerjev ali drugih 
posameznikov, med drugim tudi napadom zlonamerne programske opreme, napadom za zavrnitev storitve, 
napadom na podlagi soglasja, napadom Sybil, napadom smurf in slepljenju (spoofing). Vsi taki uspešni 
napadi lahko privedejo do kraje ali izgube žetonov GoCrypto Gift in škodljivo vplivajo na morebitno uporabo 
ali funkcionalnost žetonov GoCrypto Gift. 
 
7. Tveganje nezdružljive digitalne denarnice: denarnica ali ponudnik digitalne denarnice, namenjene za 
prejem žetonov GoCrypto Gift, mora biti skladen s standardom BEP-20, da bi bil tehnično združljiv z žetoni 
GoCrypto Gift. Nezagotovitev take združljivosti se lahko pokaže kot nezmožnost dostopa do vaših žetonov 
GoCrypto Gift. 
 
8 Tveganje nezavarovane izgube: za razliko od bančnih računov ali računov pri določenih drugih finančnih 
institucijah so žetoni GoCrypto Gift nezavarovani, razen če posebej pridobite zasebno zavarovanje v zvezi z 
njimi. Zato v primeru izgube ali izgube uporabnostne vrednosti nismo uredili javnega zavarovatelja ali 
zasebnega zavarovanja, ki bi vam ga ponujali kot varstvo. 
 
9. Tveganja, ki izhajajo iz obdavčitve: davčni status žetonov GoCrypto Gift je negotov. Sami morate 
poiskati davčne nasvete v zvezi s shranjevanjem, prenosom in uporabo žetonov GoCrypto Gift, kar lahko 
privede do škodljivih davčnih posledic za vas, med drugim tudi davčne odtegljaje, prometni davek, davek na 
dodano vrednost, dohodnino in podobne davke, dajatve ali druge takse in zahteve za davčno poročanje. 
 
10. Tveganje neugodnega nihanja GoC: Če vrednost GoC neugodno niha, potem enako niha tudi vrednost 
žetonov GoCrypto Gift. Za taka nihanja ne odgovarjamo in zavedati se morate, da se lahko taka vrednost 
zniža na nič. 
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11. Tveganje prenehanja družbe ali mreže: lahko se zgodi, da družba Eligma iz številnih razlogov, med 
drugim tudi zaradi neugodnega nihanja vrednosti BNB (ali drugih kriptografskih in fiat valut), znižanja 
uporabnostne vrednosti GoC ali žetonov GoCrypto Gift, neuspešnih poslovnih razmerij ali izpodbijanja 
lastništva intelektualne lastnine, ne bo več sposobna poslovati in morda ne bo sposobna nadaljevati razvoja 
mobilne aplikacije Elly ter lahko preneha s poslovanjem. 
 
12. Tveganja, ki izhajajo iz pomanjkanja pravic do upravljanja: ker žetoni GoCrypto Gift ne podeljujejo 
nikakršnih pravic do upravljanja v zvezi z družbo, bomo vse odločitve v zvezi s družbo (vključno z njeno 
prodajo ali likvidacijo ) sprejeli mi in pri tem delovali izključno po lastni presoji ter bomo vse odločitve v zvezi 
z mobilno aplikacijo Elly, med drugim tudi odločitve za ukinitev mobilne aplikacije Elly ali za prekinitev 
izdajanja žetonov GoCrypto Gift, sprejeli mi. Te odločitve lahko negativno vplivajo na mobilno aplikacijo Elly 
in/ali žetone GoCrypto Gift v vaši lasti. 
 
13. Tveganja, ki izhajajo iz trga, na katerem posluje Eligma: za mobilno aplikacijo Elly veljajo različni 
domači in mednarodni zakoni in predpisi, vključno s tistimi, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov, 
konkurenčnost, preprečevanje pranja denarja in postopke skrbnega pregleda strank, varstvo zasebnosti in 
podatkov, varovanje podatkov in drugo. Ti zakoni in predpisi ter razlaga ali uporaba takih zakonov in 
predpisov se lahko spremenijo. Poleg tega lahko pride do uzakonitve novih zakonov ali predpisov, ki vplivajo 
na mobilno aplikacijo Elly in ki bi lahko vplivali na uporabnost žetonov GoCrypto Gift. Poleg tega za 
uporabnike mobilne aplikacije Elly veljajo ali lahko nanje neugodno vplivajo zakoni in predpisi za to panogo 
ali zahteve za izdajo dovoljenj. Mobilna aplikacija Elly in žetoni GoCrypto Gift so lahko podvrženi 
neugodnemu vplivu, če katera koli stranka ne izpolnjuje teh zahtev za izdajo dovoljenj ali drugih veljavnih 
zakonov ali predpisov oziroma če taki zakoni in predpisi ali zahteve za izdajo dovoljenj postanejo strožje ali 
kako drugače razširjene. 
 
14. Tveganja, povezana z razvojem in vzdrževanjem mobilne aplikacije Elly: mobilna aplikacija Elly je 
še vedno v razvoju in je lahko sčasoma podvržena bistvenim spremembam. Čeprav je naš namen, da žetoni 
GoCrypto Gift in mobilna aplikacija Elly delujeta, kakor je opisano v Prilogi 1 k tem pogojem sodelovanja, pa 
bomo morda morali narediti nekatere spremembe specifikacij žetonov GoCrypto Gift ali mobilne aplikacije 
Elly iz različnih utemeljenih razlogov. To lahko povzroči tveganje, da žetoni GoCrypto Gift ali mobilna 
aplikacija Elly, kakor bosta nadalje razvita in vzdrževana, morda ne bosta izpolnjevala vaših pričakovanj, ki 
jih imate v času zaključka preverjanja na prvi stopnji. Poleg tega je navkljub našim prizadevanjem v dobri 
veri, da razvijemo in sodelujemo v mobilni aplikaciji Elly, še vedno mogoče, da bodo pri delovanju mobilne 
aplikacije Elly  napake ali kako drugače ne bo primerno razvita ali vzdrževana, kar lahko negativno vpliva na 
mobilno aplikacijo Elly in žetone GoCrypto Gift ter morebitno uporabnost žetonov GoCrypto Gift. 
 
 
15. Nepričakovana tveganja: Poleg tveganj, navedenih v tej Prilogi k tem pogojem sodelovanja, obstajajo 
še druga tveganja, povezana z vašo hrambo, prenosom in uporabo žetonov GoCrypto Gift, vključno s takimi, 
ki jih družba ne more predvideti. Taka tveganja se lahko nadalje izkažejo kot nepredvidene različice ali 
kombinacije tveganj, navedenih v tej Prilogi k tem pogojem sodelovanja. 


