
 
 
 
 
 
 

 
 

AKCIJOS „UŽSISAKYK „CITADELE“ BANKO KORTELĘ, „DAILY CARD“ NUOLAIDŲ KORTELĘ  
GAUSI DOVANŲ!“ TAISYKLĖS 

 
 

Galioja nuo 2017 m. balandžio 1 d. 
 
 

1. Akcijos „Užsisakyk „Citadele“ banko kortelę, „Daily Card“ nuolaidų kortelę gausi dovanų!“ (toliau – 
Akcija) – organizatorius yra AB „Citadele“ bankas. 

2. Akcijos esmė – kiekvienas naujas privatus banko klientas (fizinis asmuo), užsisakęs „Citadele“ kortelę 
arba „Visa“ kortelę („X kortelę“, „X Platinum“, „X Infinite“) nemokamai gauna „Daily Card“ išleistą 
nuolaidų kortelę (dovanos vertė 6,99 EUR), kuriai taikoma „Daily Card“ nuolaidų programa. Visos 
taikomos nuolaidos skelbiamos www.dailycard.lt.  

3. Akcija galioja – nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. 

4. Klientas jam priklausančią „Daily Card“ nuolaidų kortelę gali atsiimti pasirinktame banko padalinyje, 
atsiimdamas „Citadele“ arba „Visa“ kortelę. Nuolaidų kortelės paštu nesiunčiamos. 

5. Klientas, gavęs „Daily Card“ nuolaidų kortelę, turi siųsti SMS ir sumokėti operatoriaus mokestį lygų     

0,09 EUR (PVM įskaičiuotas) ir taip aktyvinti „Daily Card“ nuolaidų kortelę. Kortelės galiojimo laikas 1 

(vieni) metai, vėliau klientas kortelės galiojimo laiką gali pratęsti siųsdamas SMS. Kortelės galiojimo 

pratęsimui taikomi standartiniai „Daily Card“ įkainiai, apie kuriuos klientą SMS žinute informuoja „Daily 

Card“ pasibaigus kortelės galiojimui. 

6. Visas banko klientų pretenzijas dėl nesuteiktų nuolaidų ar kilusių nesklandumų aktyvuojant kortelę 
nagrinėja „Daily Card“. 

7. „Daily Card“ įsipareigoja užtikrinti pagalbą dėl nesuteiktų nuolaidų ar kitų nesklandumų telefonu 1671 
(1 min. / 0,30 EUR) darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. arba el. paštu info@dailycard.lt. 

8. „Daily Card“ nuolaidų kortelių kiekis ribotas. 

6. Bankas neprisiima atsakomybės už neteisingai ar netiksliai nurodytus kliento kontaktinius duomenis. 
Klientas pats yra atsakingas už savo pateiktų duomenų tikslumą ir / ar jų atnaujinimą. 

7. Klientas, užsisakęs „Citadele“ arba „Visa“ kortelę, gali gauti tik vieną „Daily Card“ nuolaidų kortelę, tik 
vieną kartą. 

8. „Daily Card“ nuolaidų kortelės į pinigus nekeičiamos.  

9. Bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Akcijos taisykles, nutraukti arba pratęsti jos galiojimą, 
apie tai iš anksto nepranešęs. 

10. Akcijoje negali dalyvauti banko klientai, netinkamai vykdantys su banku sudarytas sutartis. 

11. Išsami informacija apie Akciją teikiama „Citadele“ banko padaliniuose arba telefonu 19091. 

 

 

 

  


