
 

1. Akcijos tikslas

 1.1. Šios akcijos tikslas yra skatinti ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ (toliau – 
Organizatorius) gyventojų turto draudimo su paslauga „Pagalba namuose“  pardavimus ir 
padidinti sudaromų sutarčių skaičių bei pagal jas gaunamų draudimo įmokų kiekį, o taip pat 
didinti įmonės žinomumą visuomenėje bei pritraukti naujų klientų.

2. Akcijos sąlygos

 2.1. ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ gyventojų turto draudimo su paslauga „Pagalba 
namuose“ pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) suteikia galimybę greičiau, patogiau ir paprasčiau 
pasirūpinti turto draudimu. 

 2.2. Gyventojų draudimo sutartys (GTD 19056) su paslauga „Pagalba namuose“ sudarytos Akcijos 
laikotarpiu taip pat dalyvauja loterijoje, kurios metu kiekvieną savaitę loterijos būdu renkami 2 
(du) laimėtojai, kuriems  padovanosime po 2 (du) bilietus į pasirinktas Lietuvos krepšinio lygos 
organizuojamas varžybas pagal nurodytą tvarkaraštį, kuris skelbiamas www.lkl.lt ir vykstančias iki 
2022 m. gruodžio 15 d. 

 2.3. Pasiūlymas galioja sudarant gyventojų turto draudimo sutartį su paslauga „Pagalba namuose“. 
 2.4. Pasiūlymas galioja privatiems asmenims.
 2.5. Akcijos sąlygos galioja 2.1. punkte nurodytoms draudimo sutartims, sudarytoms laikotarpiu nuo 

2022 m. lapkričio 7 d. iki 2022 m. gruodžio 7 d. (imtinai) (toliau – Akcijos laikotarpis), kurių 
galiojimo trukmė – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių.

 2.6. Akcijos sąlygos bus taikomos automatiškai, jokių papildomų nuolaidų vesti nereikia.
 2.7. Visoms 2.2. punkte nurodytoms sudarytoms draudimo sutartims galioja jose nurodytos 

draudimo sąlygos ir taisyklės, o draudimo sutartys sudaromos vadovaujantis nustatyta bei 
patvirtinta tvarka bei metodikomis.

 2.8. Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka (burtų keliu per programinę įrangą). Vienas Akcijos 
dalyvis per savaitę gali laimėti tik vieną kartą ir vieną prizą.

 2.9. Prizų laimėtojai bus skelbiami kiekvienos savaitės pirmadienį akcijos galiojimo metu ADB 
„Compensa Vienna Insurance Group“ interneto svetainėje www.compensa.lt. Paskutinės 
savaitės laimėtojai skeliami 2022 m. gruodžio 9 d. 

 2.10. Su laimėtojais Organizatorius susisieks asmeniškai per 1 kalendorinę dieną po laimėjimo 
paskelbimo (kliento sutartyje su ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ nurodytu telefonu) 
ir suderins prizo atsiėmimo tvarką. 

 2.11. Nepavykus susisiekti su laimėtoju per 3 bandymus, jis netenka savo laimėjimo, o papildomame 
laimėtojų nustatyme renkamas kitas laimėtojas.

 2.12. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus Akcijos metu, kai su 
laimėtojais negalima susisiekti.

 2.13. Dalyvaudamas šiame žaidime asmuo sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų neatlygintinai 
skelbiami šiose taisyklėse nurodytais būdais (Akcijos sąlygų 2.9 punktas) prizo laimėtojo 
paskelbimo tikslu vieną savaitę.

 2.14. Prizo laimėtojas turi pasirašyti prizo priėmimo–perdavimo aktą, kuris yra laikomas kaip tinkamai 
perduoto prizo garantas ir jokios pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti reiškiamos ir nebus 
nagrinėjamos.

 2.15. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs prizo, laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio laimėtojo 
nustatymas tampa negaliojančiu, o prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui. Jei 
laimėjimas, vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, bus apmokestintas, šio 
mokesčio sumokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka apmokės Organizatorius.

 2.16. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.
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 2.17. Informacija, pakeitimai ir (ar) papildymai apie Akciją skelbiami ADB „Compensa Vienna 
Insurance Group“ interneto svetainėje www.compensa.lt.

 2.18. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti 
interneto svetainėje www.compensa.lt.

 2.19. Akcijoje negali dalyvauti ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ darbuotojai ir jų šeimos 
nariai,  su Akcija susiję reklamos agentūros darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai 
įdarbinti Akcijos Užsakovo ar Organizatoriaus rengiant Akciją, taip pat artimiausi šių asmenų 
šeimos nariai.

 2.20. ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Pardavimų skyriaus darbuotojas privalo kiekvienam 
klientui suteikti informaciją apie vykstančią akciją, pateikti visas akcijos sąlygas bei suteikti 
informaciją apie turto draudimo su paslauga „Pagalba namuose“ draudimo sąlygas.

3. Duomenų apsauga:

 2.21. Prizo laimėtojo duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu (prizo paskelbimo ir perdavimo 
tikslu) ir teisinės prievolės (įstatymo) teisiniu pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo 
tikslu). Aukščiau paminėti prizo laimėtojo duomenys yra reikalingi prizo perdavimui ir jų 
nepateikus Organizatorius negalės perduoti Akcijos prizo laimėtojui.

 2.22. Laimėtojo duomenys, susiję su prizo perdavimu, mokesčių deklaravimu / sumokėjimu, bus 
tvarkomi teisės aktuose nustatytą penkerių metų laikotarpį.

 2.23. Prizo laimėtojas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:
 • prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba 

ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikė Organizatoriui, susistemintu, įprastai 

naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkėlimą);
 • teisę atšaukti sutikimą (tai neturės poveikio ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos 

teisėtumui);
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 

Vilnius, tel. (8 5) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).
 Prizo laimėtojas gali pasinaudoti šiomis teisėmis kreipdamasis į Organizatorių el. paštu 

dpo@compensa.lt. 

4. Kitos sąlygos:

 2.24. Prizų laimėtojai arba jų įgalioti asmenys, atsiimdami prizus, privalo pateikti dokumentą, 
patvirtinantį jų tapatybę. 

 2.25. Atsiimant prizą, laimėtojo vardas ir pavardė asmens tapatybės dokumente turi sutapti su vardu ir 
pavarde, nurodytais su ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarytoje draudimo 
sutartyje. 

 2.26. Prizo laimėtojui neatsiėmus prizo laimėtojas netenka į jį teisės ir prizas lieka Organizatoriaus 
žinioje. 

 2.27. Žaidimo dalyviai privalo laikytis nurodytų taisyklių, kurios yra viešai skelbiamos interneto 
svetainėje www.compensa.lt.

Pirkti internetu     > Aptarnavimo padaliniai     >

https://esales.compensa.lt/turto-draudimas/
https://www.compensa.lt/susisiekite-privatiems/

