
 
 

 

CENEJŠI NAKUPI ZA ČLANE SINDIKATOV ZSSS V MERCATORJU 

 

Natanko eno leto je poteklo, odkar smo z vodstvom Mercatorja pričeli pogovore o njihovem 
sodelovanju v sistemu »Plačilna kartica ugodnosti ZSSS-DH«. Mnogi pogovori in pogajanja so 
prispevali k podpisu pogodbe, ki od 7. 9. 2009 vsem članicam in članom sindikatov v ZSSS, ki so si že 
ali pa si še bodo pridobili plačilno kartico ZSSS-DH, zagotavlja cenejše nakupe pri največjem 
slovenskem trgovskem podjetju.  

 

Kakšne ugodnosti imajo člani sindikatov ZSSS v Mercatorju s plačilno kartico ZSSS-DH? 

 Pri vsakem nakupu v vseh živilskih prodajalnah (razen franšiznih), prodajalnah Intersport, 
tehničnih prodajalnah (Tehnika, Pohištvo, Gradnja) in tekstilnih prodajalnah se takoj ob 
plačilu obračuna 2 % splošnega popusta na celoten znesek nakupa. 

 V prodajalnah z živili bo vsake tri mesece določena košarica 20 izdelkov osnovnih življenjskih 
potrebščin, ki bodo samo za člane ZSSS 10 % cenejše od rednih cen. Seznam teh izdelkov 
bomo sproti objavljali v Delavski enotnosti, ves čas pa bo dosegljiv tudi na naši spletni strani 
www.zsss.si. 10 % popust na te izdelke bo veljal vse dni v tednu, razen ob torkih, ko ima 
Mercator že uveljavljen 10 % popust »TO«, ob četrtkih pa tega popusta ne morejo koristiti 
tisti upokojeni imetniki plačilne kartice, ki ta dan uveljavljajo Mercatorjev četrtkov popust za 
upokojence. Obseg nakupov posameznih artiklov iz košarice je omejen na količine, ki so 
običajne za povprečno slovensko gospodinjstvo.  

 Če bo imetnik plačilne kartice uveljavljal Mercatorjev »torkov 10 % popust TO«, bo dejanski 
popust za našega člana 12 %.  

 S plačilno kartico veljajo tudi Posebni Pikini popusti, v ostalem delu pa se ugodnosti iz plačilne 
kartice ZSSS - DH in Pika kartice ne združujejo. 
 
 

Velika prednost plačilne kartice ZSSS-DH je v tem, da se vsi popusti uveljavljajo in obračunavajo takoj 
ob plačilu in niso pogojeni z nobenim vnaprej določenim nujnim obsegom nakupov v določenem 
časovnem obdobju. Imetnik plačilne kartice uporablja ugodnosti takoj ob nakupu, ne glede na to, ali 
kupuje margarino, pohištvo ali pa LCD-televizor.  

Edina obveznost imetnika plačilne kartice pri uveljavljanju ugodnosti je, da na blagajni pred začetkom 
postopka blagajničarko obvesti, da bo plačal s plačilno kartico ZSSS-DH. 

Delavska hranilnica lahko plačilno kartico ZSSS-DH izda le članici oz. članu sindikata v ZSSS, in sicer na 
podlagi predhodne preverbe članstva v službi za evidenco članstva ZSSS. Zato je pomembno, da so 
podatki o članicah in članih v tej službi pravilni in ažurirani, sicer se lahko postopek izdaje plačilne 
kartice zavleče do ureditve podatkov v zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS. Svoje podatke 
lahko članice in člani preverijo na e-naslovu: evidenca@sindikat-zsss.si. 
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