AKCIJOS „KORTELE SU DAINA“ TAISYKLĖS PROJEKTO „KIEKVIENAS GALI BŪTI
DIDELIS DALYVIAMS“
1.

Projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ (toliau – Projektas) organizatorius yra „Swedbank“, AB,
juridinio asmens kodas 112029651 (toliau – Bankas).

2.

Bankas Projekto dalyviams organizuoja akciją „Kortele su daina“ (toliau – Akcija), kurios
tikslas – skatinti prekių ir paslaugų įsigijimą iš smulkaus verslo atstovų, kviečiant pirkėjus
prekybos vietose atsiskaityti bet kurio banko mokėjimo kortelėmis.

3.

Akcijos esmė: kiekvienas Projekto dalyvis, atitinkantis šiose taisyklėse numatytus kriterijus,
skatinantis savo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje pirkėjus atsiskaityti bet kurio banko
mokėjimo kortele ir įvykdęs keliamus verslo tikslus, už tai gauna Banko įsteigtus piniginius prizus
(toliau – Prizai) bei gali laimėti specialų prizą (toliau – Specialus prizas).

4.

Akcijos laikotarpis: 2018 m. balandžio 9 – 2018 m. birželio 17 d. (imtinai).

5. Dalyvavimas Akcijoje.
5.1. Akcijoje gali dalyvauti Projekto dalyviai, kurie savo prekybos vietoje(-ose) priimama
atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis naudojantis Banko teikiama atsiskaitymo mokėjimo
kortelėmis paslauga1 (toliau – Klientai). Su projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ taisyklėmis
galima susipažinti projekto puslapyje https://kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/registruoti-imone.
5.2. 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, į šiose taisyklėse aprašytus prizus nepretenduoja.
6. Klientų dalyvavimas Akcijoje.
6.1. 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.
6.2. 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 – 25 transakcijų per
kalendorinę savaitę.
6.2.2. II lygmens Verslo tikslai: EKS transakcijų skaičiaus bendras vidurkis visomis mokėjimo
kortelėmis visose Kliento prekybos ir paslaugų teikimo vietose – 75 transakcijos per
kalendorinę savaitę.
6.2.3. III lygmens Verslo tikslai: EKS transakcijų skaičiaus bendras vidurkis visomis mokėjimo
kortelėmis visose Kliento prekybos ir paslaugų teikimo vietose – 165 transakcijos per
kalendorinę savaitę.
6.3. EKS transakcijos skaičiuojamos Kliento lygiu, t.y. įvertinant mokėjimus, atliktus per visus Kliento
turimus EKS. Kalendorinės savaitės vidurkis apskaičiuojamas proporcingai dalyvavimo Akcijoje
periodui.
6.4. Bankas pasilieka teisę perkelti Klientą į kitą apyvartų 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.
1

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

7.
Akcijos prizai.
7.1. Kiekvienas Projekto dalyvis, savo lygmenyje pasiekęs konkrečius nustatytus Verslo tikslus, turi
galimybę laimėti piniginius Prizus. Specialus prizas skiriamas 1 (vienam) Akcijos laimėtojui,
vykdžiusiam vidutiniškai daugiausia transakcijų bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis, kuris bus
atrenkamas atsitiktiniu būdu iš visų Klientų, kurie pasieks per Akcijos laikotarpiu bendrai jam
iškeltą 7.2 punkte nurodytą Verslo tikslą.
7.2.
Akcijos prizai:
7.2.1. Po 30 Piniginių prizų, kurių vertė 500 (penki šimtai) eurų įteikiama savo lygmenyje Verslo
tikslą pasiekusiems Klientams, išrinktiems atsitiktiniu būdu - viso 90 piniginių prizų.
7.2.2. Specialus prizas už priimamus bekontakčius atsiskaitymus, atsitiktiniu būdu, atiteks vienam
Klientui, įvykdžiusiam vidutiniškai daugiausia bekontakčių atsiskaitymų Akcijos periodu.
8.
Akcijos laimėtojų nustatymas.
8.1. Nustatant Akcijos laimėtojus dalyvauja Banko sudaryta komisija, kuri laimėtojus atrinks
atsitiktiniu būdu.
8.2. Piniginių prizų laimėtojai bus nustatomi pasibaigus Akcijai (bet ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos
1 d.) iš visų Akcijos Dalyvių, kurie pasiekė jiems iškeltus ir punkte nurodytus Verslo tikslus.
8.3. Verslo tikslo įvykdymas skaičiuojamas nuo 2018 balandžio 9d. iki 2018 birželio 17d. (imtinai):
per periodą atliktų EKS mokėjimų vidurkis apskaičiuojamas pagal Akcijos savaičių skaičių – viso
10 savaičių. Jei Klientas registruojasi į Projektą jau prasidėjus Akcijos periodui, jo vykdomų
transakcijų vidurkis bus skaičiuojamos nuo sekančios savaitės, t.y. jei Klientas registruojasi į
projektą 2018 m. gegužės 1 d. jo transakcijų rezultatai pradedami skaičiuoti nuo 2018 m.
gegužės 7d. ir vidurkis skaičiuojamas 6 savaičių periodui.
8.4. Klientas pretenduoja į Akcijos prizus ir Verslo tikslo rezultatai skaičiuojami, jei Klientas
užsiregistravo dalyvauti Projekte likus ne mažiau nei 2 (dviem) kalendorinėms savaitėms iki
Akcijos laikotarpio pabaigos (detaliau 4 p.). Jei Akcijos laikotarpiu Klientas neįvykdė jam keliamo
Verslo tikslo, nurodyto šių taisyklių 6.2 punkte, jis nedalyvauja atrankoje dėl Akcijos prizų.
9.
Akcijos laimėtojų informavimas.
9.1. Akcijos Prizų laimėtojai apie laimėtus prizus informuojami ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po
Akcijos pabaigos registracijos Projekte anketoje nurodytu telefono numeriu ir el.paštu.
9.2. Specialaus prizo laimėtojas (t.y. juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vidutiniškai daugiausia
transakcijų bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis vykdęs Dalyvis) apie laimėtą Akcijos prizą ne
vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo laimėtojo nustatymo bus informuojamas Projekto sistemoje
nurodytu kontaktiniu telefonu ir el.paštu.
9.3. Informacija apie Prizų laimėtojus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Akcijos pabaigos paskelbiama
viešai Projekto svetainėje: https://kiekvienasgali.swedbank.lt/
9.4. Informavimo apie laimėjimą metu Projekto dalyvis 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.
9.5. 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 4 punkte nurodyto Akcijos laikotarpio pabaigos.
10.2. Bankas pasilieka teisę atsisakyti įteikti Akcijos prizus, jei Projekto dalyvis pažeidė šias taisykles.
10.3. Jei Akcijos laimėtojo sąskaita, į kurią pervedami piniginiai prizai, pervedimo dieną yra uždaryta,
su Akcijos laimėtoju susisiekiama Banko sistemoje nurodytais kontaktiniais telefonų numeriais ir
patikslinama, į kurią sąskaitą turi būti pervedami Prizai.
11. Akcijos Dalyvių ir Dainų šventės kolektyvų Krašto fondo kaupimas.
11.1. Projekto dalyviai, dalyvaudami Akcijoje, ne tik gauna šiose taisyklėse įvardintus prizus, bet ir
prisideda prie savo savivaldybės Dainų šventės kolektyvo rėmimo. Nuo to, kaip Projekto
dalyviai paskatins atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis, priklauso, kokio dydžio piniginį Krašto
fondą (t.y. 500 eur., 300 eur. ar 200 eur.) gali gauti pagal „Lietuvos dainų šventės kolektyvų
atrankos konkurso taisykles“ atrinkti kolektyvai.
11.2. Kolektyvams Krašto fondo dydis priklauso nuo to, kaip Akcijos laikotarpiu konkrečioje Lietuvos
Respublikos savivaldybėje esantys Dalyviai įvykdo jų lygmeniui keliamus transakcijų tikslus
priimdami mokėjimo korteles per „Swedbank“ EKS. Verslo tikslo vykdymas, įmonės lygiu,
skaičiuojamas akcijos periodu 2018 balandžio 9 d. – 2018 m. birželio 17 d. vadovaujantis šių
taisyklių 8 punktu. Transakcijų skaičiaus vidurkis per „Swedbank“ EKS bus skaičiuojamas
akcijos periodu pvz., jeigu Šiaulių m. savivaldybėje esantys Dalyviai transakcijas kortelėmis
išaugina labiausiai lyginant su kitų savivaldybių Dalyviais, tuomet Šiaulių krašto Dainų šventės
išrinktas kolektyvas gauna 500 eur.
11.3. Piniginio fondo paskirstymo tvarka kolektyvams:
11.3.1. po 500 eur. Krašto fondas skiriamas 20-čiai kolektyvų tose savivaldybėse, kuriose Akcijos
Dalyviai labiausiai padidino apyvartą mokėjimo kortelėmis (pirmi 20 geriausių rezultatų);
11.3.2. po 300 eur. Krašto fondas skiriamas 20-čiai kolektyvų tose savivaldybėse, kuriose Akcijos
Dalyvių apyvartos augimo rezultatas yra 21–40 vietose;
11.3.3. po 200 eur. Krašto fondas skiriamas 20-čiai kolektyvų tose savivaldybėse, kuriose Dalyvių
apyvartos augimo rezultatas yra 41–60 vietose.
12. Kitos sąlygos
12.1. Tuo atveju, fizinis asmuo, pareikalaus, kad jo asmens duomenys nebūtų Banko naudojami
atrenkant Akcijos laimėtojus, Bankas įsipareigoja nedelsdamas pašalinti jo duomenis iš
asmenų, dalyvaujančių Akcijoje, sąrašų.
12.2. Bankas turi teisę pakeisti šias Akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu
būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.
12.3. 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.
12.4. Projekto ir Akcijos taisyklės bei visa su Projektu susijusi informacija skelbiama tinklapyje
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/bei tel. 1633.

