AKCIJOS “LAIMINGAS INDĖLIS“ TAISYKLĖS
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„Laimingas indėlis“ akcijos (toliau – akcija) organizatorius yra kredito unija “Saulėgrąža” (toliau –
Unija). Akcijos laikotarpiu Unijos klientai, sudarę naują terminuotojo indėlio sutartį, gali laimėti vieną
iš akcijos prizų.
Akcija vyksta nuo 2022 m. liepos 11 d. iki 2022 m. gruodžio 16 d. (imtinai).
Akcijos esmė. Vykstančios akcijos „Laimingas indėlis“ laikotarpiu sudarius naują terminuotojo indėlio
sutartį galima laimėti vienkartinį piniginį prizą, t.y.:
3.1. 1 vieta – piniginis prizas – 10.000,00 Eur (neatskaičius mokesčių);
3.2. 2 vieta – piniginis prizas – 5.000,00 Eur (neatskaičius mokesčių);
3.3. 3 vieta – piniginis prizas – 3.000,00 Eur (neatskaičius mokesčių).
Akcijos dalyvis, sudarydamas naują terminuotojo indėlio sutartį, turės galimybę laimėti vieną iš prizų,
nurodytų šių taisyklių 3 punkte. Prizų laimėtojų paskelbimas atsitiktinės atrankos būdu vyks 2022 m.
gruodžio 19/23 d.
Akcijoje dalyvauja Unijos klientai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie akcijos laikotarpiu sudarė naujas
terminuotųjų indėlių sutartis, kurios atitinka visas toliau išvardytas sąlygas:
5.1. Akcijos laikotarpiu su Unija sudaryta nauja terminuotojo indėlio sutartis;
5.2. Terminuotojo indėlio valiuta – EUR;
5.3. Indėlio suma, dėl kurios akcijos laikotarpiu sudaryta viena terminuotojo indėlio sutartis, yra ne
mažesnė nei 5.000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų);
5.4. Terminuotojo indėlio terminas – ne trumpesnis nei 12 mėnesių.
Terminuotojo indėlio sutartis, kuri atitinka šiose taisyklėse nurodytas sąlygas, yra akcijos bilietas akcijos
prizams laimėti.
Piniginis prizas pervedamas į akcijos dalyvio (Unijos nario) einamąją sąskaitą Unijoje. Prizai
laimėtojams bus išmokėti iki 2022 m. gruodžio 23 d. Nuo taisyklių 3 punkte nurodytų piniginių prizų
sumų Unija prieš juos išmokėdama apskaičiuos, išskaičiuos ir sumokės į valstybės biudžetą
mokėtinus mokesčius.
Akcijos sąlygas atitinkančioms terminuotųjų indėlių sutartims papildomai taikomos tokios sąlygos:
7.1. Asmenims sulaukusiems 60 ir daugiau metų taikoma 0,1 procentinio punkto didesnė indėlio
palūkanų norma;
7.2. Atsiimant palūkanas kas mėnesį taikoma 0,2 procentinio punkto mažesnė indėlio palūkanų norma;
7.3. Atsiimant palūkanas kas ketvirtį taikoma 0,1 procentinio punkto mažesnė indėlio palūkanų norma;
7.4. Atsiimant palūkanas kas metus kai indėlio suma ne mažesne kaip 10.000 EUR ir terminas ne
trumpesnis kaip 24 mėn., palūkanų norma nemažinama.
Jei terminuotojo indėlio sutartis yra sudaryta, numatant automatinį pratęsimą, šiame taisyklių punkte
nurodyta didesnė palūkanų norma yra taikoma tik už pirmąjį indėlio termino laikotarpį (netaikoma
automatinio pratęsimo laikotarpiams).
Akcijoje nedalyvauja klientai, sudarę indėlio iki pareikalavimo sutartį ir kaupiamojo terminuotojo
indėlio sutartį. Akcijoje negali dalyvauti Unijos darbuotojai ir jų šeimos nariai.
Akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytos akcijos
organizavimo tikslais.
Jei dėl teisės aktų ar jų aiškinimo pakeitimų akcijos prizų nebus galima teikti, akcijos prizai bus
panaikinti ir nebus teikiami.
Unija turi teisę pakeisti akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbusi tuo pačiu būdu, kaip buvo
paskelbtos šios taisyklės.
Akcijos taisyklės skelbiamos Unijos klientų aptarnavimo vietoje.
Akcijos dalyviai sutinka laikytis šiose taisyklėse nurodytų akcijos sąlygų.
Kredito unija „Saulėgrąža“ yra Lietuvos Respublikos indėlių garantijų sistemos dalyvis. Išsamią
informaciją apie indėlių draudimo sąlygas rasite unijos internetiniame puslapyje www.sauletaunija.lt
bei www.iidraudimas.lt.
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