AKCIJOS „APDRAUSKITE SAVO MAŽYLĮ PER PIRMĄJĮ MĖNESĮ IR
LAIMĖKITE 400 EUR KUPONĄ SPORTINIAM VEŽIMUI ĮSIGYTI“ SĄLYGOS
1.

Akcijos pavadinimas „Apdrauskite savo Mažylį per pirmąjį mėnesį ir laimėkite 400 Eur kuponą sportiniam vežimui įsigyti“ (toliau –
Akcija).

2.

Akcijos galiojimo laikotarpis nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. iki gruodžio 31 d. imtinai.

3.

Akcijoje dalyvauja AB „Lietuvos draudimas“ klientai – fiziniai asmenys – draudėjai (toliau – Akcijos dalyviai), akcijos galiojimo
laikotarpiu pasinaudoję AB „Lietuvos draudimo“ dovana ir apdraudę draudimo sutartį savo naujagimį nemokamu draudimu „Mano
Mažylis“ per pirmąjį mėnesį nuo vaiko gimimo dienos, t. y. iki kol naujagimiui sukaks 1 mėnuo imtinai. Sudarant kandidatų į akcijos
prizo laimėtojų traukimo sąrašą bus tikrinama ar laikotarpis tarp apdraustojo (kūdikio (-ių)) gimimo dienos ir „Mano mažylis“
draudimo sutarties sudarymo dienos yra ne ilgesnis nei 31 kalendorinė diena.

4.

Akcijos prizas – tikslinis 400 Eur vertės kuponas įsigyti naują vaikišką sportinį vežimą ant kupono nurodytoje prekybos vietoje iki
kupone nurodytos galiojimo datos.
4.1. Dovanų kuponas gali būti panaudotas tik akcijos prizo laimėtojo pasirinkto sportinio vežimo įsigijimui. Kitos prekės ar paslaugos,
nesusijusios su Akcijos prizu (t. y. sportiniu vežimu) negali būti įsigyjamos;
4.2. viršijus dovanų kupono vertę, trūkstamą dalį sumokėti privalo perkantis asmuo.

5.

Akcijos prizo laimėtojas bus išrinktas atsitiktinės atrankos būdu iki 2021 m. sausio 15 d. prižiūrint AB „Lietuvos draudimas“ vidinio
audito departamento atstovui;
5.1. akcijos prizo laimėtojas bus paskelbtas viešai AB „Lietuvos draudimo“ internetinėje svetainėje adresu www.ld.lt/mazylis iki
2021 m. sausio 20 d.
5.2. Akcijos laimėtojas apie laimėjimą bus informuotas asmeniškai iki 2021 m. sausio 20 d.

6.

Laimėjimo sąlygos:
6.1. akcijoje nedalyvauja AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Baby media“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.

7.

Prizo atsiėmimas:
7.1. su laimėtoju bus susisiekta asmeniškai Bendrovės kliento nurodytu telefonu ir el. pašto adresu. Be to, laimėtojo vardas ir pavardė bus viešai paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.ld.lt/mazylis;
7.2. kuponas bus perduotas pagal perdavimo–priėmimo aktą, kuriame bus nurodytas laimėtojo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta,
asmens kodas;
7.3. AB „Lietuvos draudimas“ įsipareigoja sumokėti visus su prizo įteikimu susijusius privalomuosius mokesčius;
7.4. laimėjimai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.

8.

Kitos sąlygos:
8.1. bendrovė turi teisę viešai skelbti akcijos laimėtojo vardą, pavardę ir nuotraukas, padarytas atsiimant prizą. Jei laimėtojas nesutinka, jis netenka laimėto prizo ir išrenkamas naujas laimėtojas;
8.2. akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais akcijos organizavimo tikslais;
8.3. akcijos dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių;
8.4. bendrovė pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas apie tai prieš 30 dienų pranešusi savo interneto svetainėje www.ld.lt;
8.5. papildoma informacija apie akciją teikiama el. paštu info@ld.lt arba tel. 1828;
8.6. akcijos organizatorius – AB „Lietuvos draudimas“.
8.7. akcijos laimėtojas sutinka, kad nuo prizo vertės AB „Lietuvos draudimas“ sumokėtų privalomą gyventojų pajamų mokestį ir
deklaruotų tai Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatyta tvarka.

