DALYVAVIMO PLATFORMOJE „KIEKVIENAS GALI“ TAISYKLĖS
1. Platformos „Kiekvienas gali“ (toliau – Platforma) administratorius ir su ja susijusių rinkodaros akcijų
organizatorius yra „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651 (toliau – Bankas).
2. Platformos tikslas – didinti smulkaus verslo atstovų žinomumą, skatinti smulkaus verslo augimą, veiklos
efektyvumą ir prisidėti prie smulkaus verslo (atstovų) žinių gilinimo aktualiomis temomis. Platformoje
registruotis ir dalyvauti gali kiekvienas smulkaus verslo atstovas, atitinkantis šiose taisyklėse numatytus
kriterijus, ir Banko interneto puslapyje https://kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/registruoti-savo-imone
pateiktoje Platformos registracijos anketoje išreiškęs sutikimą dalyvauti Platformoje.
3. Dalyvavimas Platformoje. Smulkaus verslo atstovas, dalyvaujantis Platformoje, pristato savo vykdomą
veiklą, yra kviečiamas įsitraukti į organizuojamus renginius, akcijas, specialius pasiūlymus. Smulkaus verslo
atstovai informaciją apie įmonės veiklą bei prekybos vietas pateikia registracijos anketoje (toliau – Anketa),
kurią galima rasti https://kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/registruoti-savo-imone. Informacija apie Platformos
dalyvius skelbiama interneto puslapyje https://kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/dalyvauja.
4. Jeigu Platformos dalyviams organizuojamos papildomos akcijos, mugės ar kiti renginiai, Platformos
dalyviai apie tai informuojami Anketoje nurodytu el. paštu arba paskelbiant informaciją „Kiekvienas gali“
interneto puslapyje, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki tokio renginio pradžios.
5. Platformos dalyviai.
5.1. Platformoje gali dalyvauti smulkaus verslo atstovai: juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, vykdantys
veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą bei ūkininkai, turintys ūkininko pažymėjimą,
kai yra tenkinamos visos žemiau išvardintos sąlygos (toliau - Smulkaus verslo atstovas):
5.1.1. Smulkaus verslo atstovo metinė veiklos apyvarta (metiniai produkcijos pardavimai, produkcija,
atsargos) neviršija 2 mln. (dviejų milijonų) Eur;
5.1.2. Smulkaus verslo atstovas tinkamai užpildė ir pateikė Anketą:
5.1.2.1. Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą, verslo liudijimą ar
ūkininko pažymėjimą, užpildę Anketą , ją atsispausdino, pasirašė bei
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/lt/registruoti-savo-imone pateikė Banko klientų aptarnavimo padalinyje
arba pasirašytos Anketos kopiją atsiuntė el. paštu kiekvienasgali@swedbank.lt.
5.1.2.2. Juridiniai asmenys tinkamai užpildė ir pateikė Anketą interneto svetainėje, patvirtino registraciją el.
paštu bei gavo registracijos Platformoje patvirtinimą iš Banko. Po juridinio asmens Anketos užpildymo ir
pateikimo, juridinio asmens atstovo nurodytu el. paštu išsiunčiamas el. laiškas su prašymu patvirtinti
Anketos pateikimą. Anketa peržiūrima ir tvirtinama Banko tik po to, kai juridinio asmens atstovas
registraciją patvirtina el. paštu.
5.2. Smulkaus verslo atstovas apie patvirtintą registraciją Platformoje informuojamas Anketoje nurodytu el.
paštu ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Anketos užpildymo interneto svetainėje
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/ bei jos patvirtinimo el. paštu – juridinio asmens atveju, Anketos ir
Platformos taisyklių dokumentų pateikimo – fizinio asmens atveju.
5.3. Visi Smulkaus verslo atstovai Anketoje turi pateikti savo parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų
aprašymą, nurodyti prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietas bei kitą prašomą informaciją.
5.4. Platformoje negali dalyvauti:

5.4.1. Valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai
asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (Valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir
savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir kt.).
5.4.2. Finansines ir/ ar draudimo paslaugas teikiančios įmonės ar įmonės / asmenys, užsiimantys
tarpininkavimu teikiant/parduodant šias paslaugas.
5.4.3. Prekybininkai, kurių veikla yra nelegali ir draudžiama įstatymų, o paslaugos yra draudžiamos
Tarptautinės kortelių organizacijos ir / arba nėra priimtinos „Swedbank“ Grupės įmonėms taip pat paslaugų
teikėjai, kuriems pagal jų veiklos pobūdį teisės aktai draudžia teikti Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis
paslaugą (AMKP), tokie kaip azartiniai lošimai; pornografijos prekių pardavimas ir / arba paslaugų teikimas;
palydovių paslaugos.
5.5. Registruodamasis dalyvauti Platformoje Smulkaus verslo atstovas patvirtina, kad susipažino su šiomis
Platformos taisyklėmis, ir jis bei jo vykdoma veikla atitinka šiose taisyklėse numatytus kriterijus.
5.6. Bankas pasilieka teisę paprašyti Smulkaus verslo atstovo finansinių ataskaitų, įrodančių jo atitikimą
dalyvavimo Platformoje sąlygoms.
5.7. Bankas pasilieka teisę neregistruoti arba panaikinti jau užsiregistravusio Smulkaus verslo atstovo
registraciją Platformoje, jei paaiškėja, kad dalyvis neatitinka šiose taisyklėse numatytų dalyvavimo
Platformoje sąlygų ir / ar jei Anketoje pateikta informacija yra melaginga ir / ar neatitinka Bankui priimtinų
veiklos principų.
5.8. Smulkaus verslo atstovai, užsiregistravę dalyvauti Platformoje, sutinka skelbti savo pavadinimą / vardą,
pavardę, nurodant jį kaip Projekto dalyvį viešai (spaudoje, internete).
5.9. Pasikeitus metinei veiklos apyvartai, ar kitai Platformos dalyvio informacijai Anketoje, Platformos
dalyvis atitinkamai pakeičia Anketos duomenis, prisijungęs prie savo Platformos paskyros interneto
puslapyje https://kiekvienasgali.swedbank.lt/ arba informuoja apie tai Banką el.paštu
kiekvienasgali@swedbank.lt .
6. Kitos sąlygos
6.1. Bankas turi teisę pakeisti šias Platformos taisykles apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu būdu
kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.
6.2. Platformos veikla baigiasi Bankui informavus apie jos pabaigą Platformos dalyvius Anketoje nurodytu
el. paštu ir (arba) paskelbiant informaciją Platformos interneto puslapyje per 30 dienų nuo Banko
pranešime apie Platformos veikla pabaigą nurodytos datos.
6.3. Jei Platformos dalyvis nusprendžia nebedalyvauti Platformoje, apie tai jis informuoja Banką tel. nr.
1633 arba el. paštu kiekvienasgali@swedbank.lt pateikdamas atitinkamą informaciją: „Prašau pašalinti
mane iš Platformos „Kiekvienas gali“ dalyvių sąrašo ir nebeteikti su šia platforma susijusios informacijos“.
Platformos dalyvis pašalinamas iš Platformos dalyvių sąrašų bei puslapio
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/ per 7 darbo dienas nuo jo prašymo gavimo.
6.4. Šios taisyklės pakeičia 2018 m. rugsėjo 10 d. paskelbtas ir patvirtintas Atsiskaitymų mokėjimo
kortelėmis skatinimo Projekto „Kiekvienas gali būti didelis“ vykdymo taisykles. Iki šių taisyklių įsigaliojimo
Projekte užsiregistravę Projekto dalyviai toliau dalyvauja Platformoje pagal šias taisykles.
6.5. Platformos taisyklės bei visa su Platforma susijusi informacija skelbiama tinklapyje
https://kiekvienasgali.swedbank.lt/ bei tel. 1633.
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