Credit24 žaidimo „Mokėk laiku – laimėk 24 €“ taisyklės
Dalyvaudamas žaidime „Mokėk laiku – laimėk 24 €“ (toliau – Žaidimas) fizinis asmuo turi
galimybę laimėti 24 eurų pavedimą į savo banko sąskaitą.
Žaidimą organizuoja UAB “IPF Digital Lietuva” (toliau – Organizatorius), įmonės kodas
300622891, adresas Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius. Telefonas: +370 5 2430389, El.
paštas: info@credit24.lt. Asmens duomenų tvarkytojų registro Nr. P3571.
Žaidimo tikslas – skatinti Credit24 klientus tinkamai vykdyti sutartis ir savalaikiai mokėti kredito
įmokas.
Žaidimas vyksta nuo 2022 01 01 iki 2022 02 28.
Žaidime dalyvauja Organizatoriaus klientai, laikotarpyje nuo 2022 01 01 iki 2022 02 28 gavę
sms su žaidimo pasiūlymu (toliau – Dalyvis).
Žaidimo prizai – 20 prizų po 24 eurus. Prizai pervedami į laimėtojų asmeninę banko sąskaitą.
Dalyvis gali būti renkamas laimėtoju, jei Organizatorius gauna Dalyvio einamojo mėnesio
įmokos ir susidariusio vėlavimo, jei toks yra, apmokėjimą vėliausiai einamojo mėnesio įmokos
mokėjimo dieną, kaip nurodyta sms. Jei Organizatorius mokėjimą gauna 1 ar daugiau dienų
po einamojo mėnesio įmokos mokėjimo dienos, prizas nėra skiriamas.
Žaidimo laimėtojų išaiškinimo tvarka:
•

Žaidimo laimėtoju gali būti renkamas tik tas Dalyvis, kuris žaidimo laikotarpiu gavo sms su
žaidimo pasiūlymu ir laiku apmokėjo visą einamojo mėnesio įmoką bei pilnai padengė
susidariusį vėlavimą, jei toks buvo.

•

Žaidimo laimėtojai renkami kas mėnesį: 10 laimėtojų iki vasario 10 d. iš sausio įmokas
sumokėjusių laiku ir 10 laimėtojų iki kovo mėn. 10 d. iš vasario įmokas sumokėjusių laiku.
Žaidimo
laimėtojai
išrenkami
atsitiktine
tvarka,
pasinaudojant
https://www.randomlists.com/random-picker.

•

Žaidimo laimėtojai yra informuojami SMS žinute.

•

Pinigų suma pervedama į banko sąskaitą, kurią klientas nurodė paskolos paraiškoje. Jei
kliento sąskaita yra pasikeitusi, apie pasikeitusią banko sąskaitą klientas turi informuoti
per savaitę nuo SMS apie laimėjimą gavimo dienos. To nepadarius, prizas nėra skiriamas.

•

Prizai pervedami per 30 darbo dienų po laimėtojų išrinkimo.

Žaidimo prizo panaudojimo tvarka:
•
•

Jei prizas yra apmokestinamas LR įstatymų nustatyta tvarka, mokesčius sumoka
Organizatorius.
Prizas perduodamas atliekant bankinį pavedimą į laimėtojo banko sąskaitą, nurodytą
paskolos paraiškoje.

Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai. Organizatorius
pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas.

