AKCIJOS „ŠIANDIEN – GERIAUSIA DIENA ATSISIŲSTI SMART-ID“ TAISYKLĖS
1. Akcijos „Šiandien – geriausia diena atsisiųsti Smart-ID“ (toliau – Akcija) organizatorius yra „Swedbank“, AB, juridinio
asmens kodas 112029651 (toliau – Bankas).
2. Akcijos esmė:
Akcijos dalyvis, Akcijos laikotarpiu pirmą kartą per pastaruosius keturis mėnesius, atsisiuntęs ir prisijungęs prie „Swedbank“
išmaniosios programėlės, „Swedbank Lietuva 2019“ išmaniosios programėlės arba „Swedbank“ interneto banko su
prisijungimo priemone „Smart-ID“, gali laimėti Akcijos prizą.
3. Akcijos laikotarpis: nuo 2019 m. vasario 25 d. iki 2019 m. kovo 24 d. (imtinai).
4. Akcijos dalyviai:
4.1. Banko privatūs klientai, kurių amžius Akcijos laikotarpiu 18 m. ir vyresni;
4.2. Yra pasirašę Elektroninių paslaugų teikimo sutartį;
4.3. Yra Bankui davę sutikimą tiesioginei rinkodarai telefonu bei nėra atsisakę asmeninių pasiūlymų gavimo;
4.4. Akcijos laikotarpiu pirmą kartą per pastaruosius 4 (keturis) mėnesius atsisiuntė ir prisijungė prie Banko interneto banko,
„Swedbank“ programėlės arba „Swedbank Lietuva 2019“ mobiliosios programėlės su „Smart-ID“.
5. Akcijos prizai (toliau – Prizas arba Prizai): 28 (dvidešimt aštuoni) laimėjimai po 100 (šimtą) eurų - vienas 100 (šimto)
eurų vertės laimėjimas per vieną Akcijos dieną. Prizas bus pervestas į Akcijos laimėtojo sąskaitą Banke.
6. Akcijos prizų laimėtojų nustatymas ir informavimas:
6.1. Visi Akcijos dalyviai – Banko privatūs klientai, įvykdę ir atitinkantys šių taisyklių 4 punkte nurodytas sąlygas, gali laimėti
Prizą.
6.2. Nustatant Prizų laimėtojus dalyvauja Banko sudaryta komisija, kuri laimėtojus atrinks atsitiktiniu būdu, naudojant
programinę įrangą.
6.3. Akcijos dienos laimėtojas, kuriam atitenka Prizas, nustatomas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Akcijos
dienos.
6.4. Akcijos dalyvis gali laimėti tik vieną Prizą.
6.5. Prizo laimėtojas apie laimėjimą Akcijoje ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo laimėtojo nustatymo bus informuojamas
asmeniškai telefonu Banko sistemoje nurodytais Akcijos dalyvio kontaktiniais duomenimis. Informavimo apie laimėjimą metu
Akcijos dalyviui bus pranešama, kad Prizo laimėtojo asmens duomenys (vardas, pavardė, miestas) bus paskelbti viešai
ir
„Swedbank“
Facebook
paskyroje
adresu
www.swedbank.lt/kodu-korteliu-uzdarymas
www.facebook.com/SwedbankLietuvoje. Tuo atveju, jei Akcijos laimėtojas nesutiks, jog jo aukščiau nurodyti asmens
duomenys būtų skelbiami viešai arba nebus pasiekiami Banko sistemoje nurodytais telefono numeriais per vieną darbo dieną
nuo laimėtojų nustatymo momento, Bankas turi teisę anuliuoti laimėtojo rezultatus ir jam tenkančiu prizu apdovanoti kitą
Akcijos dalyvį. „Swedbank“ Facebook paskyroje adresu www.facebook.com/SwedbankLietuvoje taip pat skelbiama informacija
apie tai, kaip klientas ketina panaudoti laimėtą Prizą, jei Akcijos laimėtojas pateikia tokią informaciją ir sutinka dėl jos skelbimo.
7. Akcijos Prizų įteikimas laimėtojams: Akcijos laimėtojams Prizai pervedami į jų nurodytą Banko sąskaitą per 5 (penkias)
darbo dienas nuo informavimo apie laimėjimą Akcijoje.
8. Tuo atveju, jei Akcijos dalyvis, iškilus poreikiui, pareikalaus, kad jo asmens duomenys nebūtų Banko naudojami atrenkant
Akcijos laimėtojus, Bankas įsipareigoja nedelsiant pašalinti jo duomenis iš Akcijos laimėtojų nustatymo sąrašų.
9. Tuo atveju, jeigu Prizai Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinami,
gyventojų pajamų mokestį, susijusį su laimėtais Prizais, sumokės ir deklaruos Bankas.
10. Akcijoje nedalyvauja Banko ir „Swedbank“ grupės darbuotojai bei jų šeimos nariai. Tuo atveju, jeigu Akcijoje dalyvauja
„Swedbank“, AB ir „Swedbank“ grupės darbuotojai ar jų šeimos nariai ir dėl to pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės
aktus atsiras pareiga sumokėti papildomus mokesčius, kurių Bankas šiame punkte nustatyta tvarka nebus sumokėjęs, už šių
mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą bus atsakingas Akcijos laimėtojas.
11. Bankas pasilieka teisę atsisakyti įteikti Prizą, jei Akcijos dalyvis pažeidė šias taisykles.
12. Bankas turi teisę pakeisti šias Akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu būdu kaip buvo paskelbtos
šios taisyklės.
13. Informacija apie Akciją skelbiama www.swedbank.lt/kodu-korteliu-uzdarymas ir tel.1884.

