PROJEKTO „KIEKVIENAS GALI BŪTI DIDELIS“ AKCIJOS, SKIRTOS
PROJEKTO DALYVIAMS, TAISYKLĖS
1. Projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ (toliau – Projektas) organizatorius yra „Swedbank“, AB,
juridinio asmens kodas 112029651 (toliau – Bankas).
2. Projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ dalyviams organizuojama akcija (toliau – Akcija),
kurios tikslas – skatinti prekių ir paslaugų įsigijimą iš smulkaus verslo atstovų, kviečiant pirkėjus
savo prekybos vietose pasinaudoti teminių smulkaus verslo mėnesių (toliau – Teminių mėnesių)
pasiūlymais bei skatinti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis.
3. Akcijos laikotarpis: 2017 m. balandžio 20 d. – 2017 m. gruodžio 31 d.
4. Dalyvavimas Akcijoje.
4.1.

Akcijoje gali dalyvauti projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ dalyviai (toliau – Projekto dalyviai).
Su projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ taisyklėmis galima susipažinti projekto puslapyje
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/registruoti-imone.

4.2.

Projekto dalyvis, kurio prekybos vietoje(-ose) priimami atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis, t. y.
smulkaus verslo atstovas naudojasi Banko teikiama atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis
paslauga1 (toliau – Klientas), gali dalyvauti šių taisyklių 6 punkte aprašytoje Akcijos dalyje ir
laimėti prizus bei teikti pasiūlymus Teminiams mėnesiams pagal taisyklių 5 punktą.

4.3.

Projekto dalyviams, kurių nei vienoje prekybos vietoje nėra priimami atsiskaitymai mokėjimo
kortelėmis arba atsiskaitymai priimami pagal su kitu tiekėju / banku sudarytą atsiskaitymų
mokėjimo kortelėmis paslaugos sutartį, nėra taikomos šių taisyklių 6 punktas, tačiau šie
Projekto dalyviai gali teikti pasiūlymus Teminiams mėnesiams pagal taisyklių 5 punktą.

5. Teminiai smulkaus verslo mėnesiai.
Akcijos laikotarpiu organizuojami Teminiai mėnesiai, kurių metu kviečiama įsigyti prekių ir
paslaugų iš Projekto dalyvių, ir pasinaudoti jų pateiktais specialiais Teminių mėnesių
pasiūlymais.
5.1.1. Projekto dalyvis dalyvaudamas Akcijoje, pateikia pasiūlymus Teminiams mėnesiams (plačiau
5.3. punktas) bei savo prekybos vietose pirkėjus skatina pasinaudoti pasiūlymais, už prekes ir
paslaugas kviesdamas atsiskaityti mokėjimo kortele (jeigu Projekto dalyvis priima atsiskaitymus
kortelėmis).
5.1.

5.1.2. Projekto dalyvis norėdamas pateikti pasiūlymą Teminiam mėnesiui, gali bet kuriuo metu tai
padaryti viename iš trijų puslapių: prisijungęs prie savo paskyros Projekto puslapyje arba
projekto „Facebook“ paskyroje, kuriose pateikiama pasiūlymo forma.
5.1.3. Projekto dalyviui pateikus pasiūlymą Teminiam mėnesiui, Bankas patikrina pasiūlymą ir per 5
darbo dienas jį patvirtina, pateikdamas pranešimą e. paštu arba informuoja Projekto dalyvį apie
pasiūlymo trūkumus. Projekto dalyvis savo pasiūlymą gali pamatyti Projekto puslapyje
kiekvienasgali.swedbank.lt, Projekto „Facebook“ paskyroje, specialioje meniu juostos skiltyje.
5.2.

1

Pasiūlymų pateikimas Teminiams mėnesiams nėra privaloma sąlyga norint dalyvauti Akcijoje
aprašytoje 6 punkte. Teminių mėnesių pasiūlymai padeda visiems projekto dalyviams pristatyti
savo prekes ir paslaugas, skatinti savo klientus apsipirkti jų prekybos vietose bei atsiskaityti
kortele.

Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga – tai Banko paslauga, leidžianti, naudojant EKS, nuskaityti mokėjimo korteles ir priimti
atsiskaitymus už prekes ar paslaugas, trumpinys - AMPK

5.3.
Smulkaus verslo mėnesiai yra šie:
5.3.1. Balandžio 20 d. – gegužės 19 d. – „Gražių namų mėnuo“. Šiam mėnesiui priskiriamos
kategorijos: Namams / Sodininkystė / Tekstilė, interjeras. Taip pat kitos prekės ar paslaugos
susijusios su namų ir sodo priežiūra.
5.3.2. Birželio 26 d. – liepos 25 d. – „Atostogautojų mėnuo“. Šiam mėnesiui priskiriamos kategorijos:
Apranga, avalynė / Grožis, sveikata / Kavinės, restoranai / Kelionės, viešbučiai / Pramogos,
laisvalaikis / Sportas / Kuras ir kt. Taip pat kitos prekės ar paslaugos skirtos įvairaus pobūdžio
laisvalaikiui, susijusios su turizmu ir jam skirtomis priemonėmis.
5.3.3. Rugpjūčio 21 d. – rugsėjo 20 d. – „Moksleivių mėnuo“. Šiam mėnesiui priskiriamos kategorijos:
Apranga, avalynė / Grožis, sveikata / Kavinės, restoranai / Kanceliarinės prekės / Mažiesiems.
Taip pat kitos prekės ir paslaugos tinkamos naujiems mokslo metams.
5.3.4. Spalio 15 d. – lapkričio 14 d. – „Skanautojų mėnuo“. Šiam mėnesiui priskiriamos kategorijos:
Kavinės, restoranai / Maistas / Ekologiškos prekės. Taip pat prekės ar paslaugos susijusios su
maisto produktų ar gaiviųjų gėrimų gamyba bei prekyba.
5.3.5. Lapkričio 24 d. – gruodžio 23 d. – „Kalėdinių dovanų mėnuo“. Šiam mėnesiui priskiriamos visos
kategorijos.
6. Klientų dalyvavimas Akcijoje.
Klientai suskirstomi į 3 skirtingus lygmenis pagal metinę veiklos apyvartą, kurią jis nurodė
registracijos Projekte anketoje:
6.1.1. I lygmuo: Kliento metinė veiklos apyvarta yra iki 0.199 mln. EUR;
6.1.2. II lygmuo: Kliento metinė veiklos apyvarta yra 0.2 – 0.499 mln. EUR;
6.1.3. III lygmuo: Kliento metinė veiklos apyvarta yra 0.5 – 2 mln. EUR.
6.1.

6.2.

Verslo tikslai nustatomi pagal tai, kuriam lygmeniui priklauso Klientas ir rezultatas
skaičiuojamas visu Akcijos laikotarpiu (toliau – Verslo tikslai):
6.2.1. I lygmens Verslo tikslai: EKS transakcijų skaičiaus bendras vidurkis visomis mokėjimo
kortelėmis visose Kliento prekybos ir paslaugų teikimo vietose – 50 transakcijų per kalendorinį
mėnesį.
6.2.2. II lygmens Verslo tikslai: EKS transakcijų skaičiaus bendras vidurkis visomis mokėjimo
kortelėmis visose Kliento prekybos ir paslaugų teikimo vietose – 150 transakcijų per kalendorinį
mėnesį.
6.2.3. III lygmens Verslo tikslai: EKS transakcijų skaičiaus bendras vidurkis visomis mokėjimo
kortelėmis visose Kliento prekybos ir paslaugų teikimo vietose – 350 transakcijų per kalendorinį
mėnesį.
6.3.

EKS transakcijos skaičiuojamos Kliento lygiu, t.y. įvertinant mokėjimus, atliktus per visus
Kliento turimus EKS. Mėnesio vidurkis išvedamas proporcingai dalyvavimo Akcijoje periodui.

6.4.

Bankas pasilieka teisę perkelti Klientą į kitą lygmenį, pagal kurį nustatomas Verslo tikslas, jei
paaiškėja, jog Klientas nurodė neteisingą metinę veiklos apyvartą.

6.5.

Pasikeitus metinei veiklos apyvartai, pagal kurią klientai skirstomi į 3 lygmenis, Klientas turi
informuoti banką apie pasikeitimus elektroniniu paštu kiekvienasgali@swedbank.lt arba
telefonu 1633.

7. Akcijos prizai.
7.1.

Akcijos prizai – skiriami 3 piniginiai prizai po 3000 (tris tūkstančius) Eur verslui vystyti.

8. Akcijos prizų laimėtojų nustatymas
8.1.

Prizai skiriami 3 (trims) Klientams, kurie bus atrenkami atsitiktiniu būdu iš visų Klientų
pasiekusių šių taisyklių 6.2 punkte nurodytą Verslo tikslą savo lygmenyje.

8.2.

Klientas, kuris pasiekė nustatytą Verslo tikslą gali laimėti 1 (vieną) Akcijos prizą. Verslo tikslo
įvykdymas skaičiuojamas nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki Akcijos pabaigos: per mėnesį atliktų
mokėjimų EKS vidurkis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į dalyvavimo Akcijoje kalendorinių
mėnesių skaičių ir per visą Akcijos laikotarpį EKS atliktų mokėjimo skaičių. Jei Klientas tapo
Projekto dalyviu iki 2017 m. gegužės 1 d., jo klientų mokėjimų, atliktų naudojantis EKS,
laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. skaičius dalinamas iš
kalendorinių Akcijos mėnesių skaičiaus, t.y. vidurkis vedamas 8 mėnesių laikotarpiui (2017 m.
gegužė – gruodis). Jei Smulkaus verslo atstovas registruojasi į Projektą po 2017 m. gegužės 1
d., pavyzdžiui, 2017 m. birželio 15 d., jo EKS transakcijų vidurkis pradedamas skaičiuoti nuo
sekančio kalendorinio mėnesio t.y. skaičiuojamas 2017 m. liepos 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d.
laikotarpiui (vidurkis skaičiuojamas 6 mėnesių periodui).

8.3.

Klientas pretenduoja į Akcijos prizus ir Verslo tikslo rezultatai skaičiuojami, jei Klientas
užsiregistravo dalyvauti Projekte likus ne mažiau nei 2 (dviem) kalendoriniams mėnesiams iki
Akcijos laikotarpio pabaigos (detaliau 8.2 p.). Jei Akcijos laikotarpiu Klientas neįvykdė jam
keliamo Verslo tikslo, nurodyto šių taisyklių 6.2 punkte, jis nedalyvauja atrankoje dėl Akcijos
prizo. Kuo daugiau mokėjimų yra atliekama per Akcijos dalyvio turimus EKS, tuo Klientas turi
didesnę galimybę laimėti prizą.

8.4.

Akcijos prizų laimėtojai bus nustatomas pasibaigus Akcijai (bet ne vėliau kaip iki 2018 m.
sausio 20 d.) iš visų Klientų, kurie pasiekė jiems iškeltą, 6.2 punkte nurodytą, Verslo tikslą per
visą Akcijos laikotarpį.

9. Akcijos prizų gavėjų informavimas
9.1.

Akcijos laimėtojai apie laimėtus prizus informuojami ne vėliau kaip per 25 dienas po Akcijos
pabaigos registracijos Projekte anketoje nurodytu telefono numeriu. Informacija apie prizų
laimėtojus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Akcijos pabaigos paskelbiama viešai Projekto
svetainėje: https://kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/imones-laimetojos.

9.2.

Informavimo apie laimėjimą metu Klientas bus informuojamas apie prizo įteikimo tvarką ir, kad
jo kaip Akcijos laimėtojo duomenys (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens
vardas/pavardė ir miestas) bus paskelbti viešai (https://kiekvienasgali.swedbank.lt/), taip pat
apie tai, kad tuo atveju, jeigu Akcijos prizas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
yra apmokestinami, juridinis asmuo visus mokesčius, susijusius su laimėtais Akcijos prizu,
sumokės ir deklaruos pats. Jeigu prizo gavėjas yra fizinis asmuo, visus mokesčius, susijusius
su laimėtais Akcijos prizais, sumokės ir deklaruos Bankas, ir jeigu Akcijos laimėtojui dėl gauto
Akcijos prizo sumažės grąžintina pajamų mokesčio suma iš biudžeto, Bankas šių negautų
pajamų nekompensuos. Akcijos prizo laimėtojas turi teisę atsisakyti būti Akcijos laimėtoju. Tuo
atveju, jei Akcijos laimėtojas atsisako būti Akcijos laimėtoju arba nesutinka, kad jo asmens
duomenys arba juridinio asmens duomenys būtų kaip Akcijos laimėtojo skelbiami viešai arba
Akcijos laimėtojas nebus pasiekiamas registracijos Projekte anketoje ar Banko sistemoje
nurodytu telefono numeriu per 2 darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo momento, Bankas turi
teisę laikyti laimėtojo rezultatus negaliojančiais ir jam tenkančiu prizu apdovanoti kitą Akcijos
dalyvį, atrinktą šių taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.

10. Akcijos Prizų įteikimas laimėtojams
10.1.

Prizų laimėtojams laimėta pinigų suma bus pervedama į jų (juridinio ar fizinio asmens)
sąskaitą, esančią Banke, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo 3 punkte nurodyto Akcijos laikotarpio
pabaigos.

10.2.

Bankas pasilieka teisę atsisakyti įteikti Akcijos prizus, jei Klientas pažeidė šias taisykles.

11. Kitos sąlygos
11.1.

Tuo atveju, jei Klientas pareikalaus, kad jo kaip juridinio asmens arba fizinio asmens duomenys
nebūtų Banko naudojami vertinant Verslo tikslų įvykdymą arba atrenkant laimėtojus, Bankas
įsipareigoja nedelsiant pašalinti jo duomenis iš Klientų, dalyvaujančių Akcijoje, sąrašų.

11.2.

Bankas turi teisę pakeisti šias Akcijos taisykles apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu
būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.

11.3.

Šios taisyklės papildo 2017 m. vasario 1 d. patvirtintas ir paskelbtas dalyvavimo projekte
„Kiekvienas gali būti didelis“ taisykles. Iki šių taisyklių įsigaliojimo Projekte užsiregistravę
dalyviai toliau dalyvauja jame, o po šių taisyklių paskelbimo – ir Akcijoje.

11.4.

Projekto ir Akcijos taisyklės bei visa su Projektu susijusi informacija skelbiama tinklapyje
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/bei tel. 1633.

