AKCIJOS „SIŲSKITE ARBA GAUKITE PERLAIDAS SU RIA IR LAIMĖKITE PRIZUS“ TAISYKLĖS

1.

Dalyviai: UAB Medicinos banko (toliau tekste – Bendrovė ) ir piniginių perlaidų kampanijos RIA
(toliau tekste – Partneris) akcijoje dalyvauja Bendrovėje siųstos ar atsiimtos RIA piniginės perlaidos,
kurių suma ne mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) EUR/GBP/USD. Akcijoje dalyvauja tiek esami, tiek
nauji banko klientai.

2.

Akcijos trukmė: akcija vyksta nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. rugpjūčio 15 d.

3.

Akcijos prizinis fondas: vienas akcijos dalyvis turi galimybę laimėti 1 (vieną) iš 3 (trijų) 150 (šimto
penkiasdešimties) Eur su PVM vertės planšetinį kompiuterį SM-T285NZKASEB Samsung, 1 (vieną)
iš 6 (šešių) 192 (šimto devyniasdešimt dviejų) Eur su PVM vertės mobilųjį telefoną Samsung Galaxy

J5 (2016), 1 (vieną) iš 6 (šešių) 170 (šimto septyniasdešimties) Eur su PVM vertės išmaniąją
apyrankę SM-R3600DANSEB Gear Fit2 Samsung.
4.

Akcijos prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu 2017 m. birželio 20 d. (5 laimingieji),
liepos 20 d. (5 laimingieji) ir rugpjūčio 21 d. (5 laimingieji), prižiūrint Bendrovės darbuotojų komisijai.

5.

Laimėjimo sąlygos:
5.1. Laimėtojas bus renkamas iš asmenų, kurie nuo 2017-05-15 iki 2017-08-15 siuntė ar atsiėmė
Bendrovėje RIA pinigines perlaidas, kurių suma ne mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt)
EUR/GBP/USD.
5.2. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys sulaukė 18 metų amžiaus. Akcijoje nedalyvauja
Bendrovės ir Partnerio darbuotojai ir jų šeimos nariai, Bendrovės ir Partnerio dukterinių įmonių
darbuotojai ir jų šeimos nariai. Šeimos nariais laikomi: sutuoktiniai (sugyventiniai), jų vaikai/įvaikiai
(tiek pilnamečiai, tiek nepilnamečiai, tiek gyvenantys kartu, tiek negyvenantys kartu), tėvai/įtėviai,
o taip pat sutuoktinio tėvai/įtėviai, broliai, seserys ir jų sutuoktiniai (sugyventiniai).
5.3. Gyventojų pajamų mokestį (15 %), susijusį su laimėtu prizu, įsipareigoja sumokėti UAB Medicinos
bankas, jei jį privaloma sumokėti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

6.

Prizų atsiėmimas:
6.1. Su laimėtoju bus susisiekta asmeniškai. Laimėtojas sutinka, kad jo vardas, pavardė bei nuotrauka,
kuri bus padaryta prizo atsiėmimo metu, bus viešai paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje
www.medbank.lt ir Bendrovės socialinio tinklo Facebook paskyroje.
6.2. Akcijos dalyvis laimėtą prizą iš anksto susitarus privalo atsiimti per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo jo paskelbimo akcijos laimėtoju dienos viename iš Medicinos banko padalinių pagal iš

anksto suderintą vietą ir laiką. Medicinos banko padalinių sąrašas nurodytas interneto tinklalapyje
http://www.medbank.lt/kontaktai/ .
6.3. Neatsiėmus laimėto prizo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo akcijos laimėtojo paskelbimo
dienos, prarandama teisė į prizą. Neatsiimtas prizas lieka Bendrovės nuosavybė.
6.4. Atsiimant prizą būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pasirašyti prizo
perdavimo-priėmimo aktą.
6.5. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.
6.6. Prizas aiškiai apibrėžtas šių taisyklių 3 punkte.
7.

Kitos sąlygos:
7.1. Bendrovė turi teisę viešai skelbti akcijos laimėtojo vardą, pavardę bei nuotrauką, kuri bus
padaryta prizo atsiėmimo metu.
7.2. Akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais
akcijos organizavimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, siūlant Bendrovės paslaugas ir (arba)
teiraujantis dėl teikiamų paslaugų kokybės.
7.4. Akcijos dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių.
7.5. Akcijos organizatorius – UAB Medicinos bankas.
7.6. Akcijos partneris – piniginių perlaidų kompanija RIA.
7.7. Papildoma informacija apie akciją teikiama el. paštu info@medbank.lt arba tel. 8 800 60 700.

