AKCIJOS „PADĖKITE INDĖLĮ MEDICINOS BANKE IR LAIMĖKITE 1 IŠ 6 IŠMANIŲJŲ SAMSUNG TELEVIZORIŲ“
TAISYKLĖS
1.

Dalyviai: akcijoje dalyvauja UAB Medicinos banke (toliau tekste – Bendrovė) padėtas naujas

terminuotasis indėlis, ne mažesnis kaip 1000 (tūkstantis) Eur ir padėtas ne trumpesniam kaip 6 (šešių)
mėnesių (180 ir daugiau dienų) laikotarpiui. Naujas indėlis – naujo banko kliento arba esamo kliento
papildomai padėtas terminuotasis indėlis.
2.

Akcijos trukmė: akcija vyksta nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.

3.

Akcijos prizinis fondas: vienas akcijos dalyvis turi galimybę laimėti 1 (vieną) iš 6 (šešių) 518

Eur su PVM vertės televizorių iš Elektromarkt.
4.

Akcijos prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu 2017 m. rugsėjo 29 d. (3

laimingieji) ir 2017 m. lapkričio 2 d. (3 laimingieji), prižiūrint Bendrovės darbuotojų komisijai.
5.

Laimėjimo sąlygos:

5.1. Laimėtojas bus renkamas iš asmenų, kurie nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.
padėjo Bendrovėje indėlių, ne mažesnių kaip 1000 (tūkstantis) Eur ir ne trumpesniam kaip 6 (šešių)
mėnesių (180 ir daugiau dienų) laikotarpiui.
5.2. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys. Akcijoje nedalyvauja Bendrovės darbuotojai ir jų šeimos
nariai, Bendrovės 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. Akcijos dalyviais gali tapti tik tie asmenys, kurie nurodytu laikotarpiu ir ne mažesne kaip nurodyta
suma padeda indėlį UAB Medicinos banke.
5.4. Gyventojų pajamų mokestį (15 %), susijusį su laimėtu prizu, įsipareigoja sumokėti UAB Medicinos
bankas.
6. Prizų atsiėmimas:
6.1. Su laimėtoju bus susisiekta asmeniškai. Be to, laimėtojo 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 Medicinos banko padalinyje per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo akcijos laimėtoju dienos.
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.
6.5. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.
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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.
7.3. Asmenys, Bendrovės elektroninėje bankininkystėje sudarę indėlio sutartį, kuri atitinka akcijos
taisyklių sąlygas, ir norintys dalyvauti akcijoje, be atskiro šių taisyklių pasirašymo sutinka su
taisyklėse išvardintomis sąlygomis.
7.4. Akcijos dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių.
7.5. Akcijos organizatorius – UAB Medicinos bankas.
7.6. Papildoma informacija apie akciją teikiama el. paštu info@medbank.lt arba tel. 8 800 60 700.
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