
 
 

 

 

Pasiūlymo sąlygos  
Naujiems AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialo klientams už pirkinius, įsigytus naudojantis X kortele, grąžinsime 
iki 3 % išleistos sumos  
 

1. Norėdami pasinaudoti pasiūlymu, dalyviai turi laikytis visų toliau nurodytų sąlygų: 
a. Dalyvis turi tapti AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo (toliau – „Bankas“) klientu laikotarpiu nuo 

2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.  
b. Pasiūlymu gali pasinaudoti tik nauji Banko klientai, jei Dalyvis yra buvęs Banko klientas, jam 

pasiūlymas taikomas jei jo ir Banko santykiai buvo nutrūkę ne mažiau kaip šešis mėnesius iki 2023 
m. vasario 1 d.  

c. Dalyviu negali būti buvęs Banko klientas, jei dalykiniai santykiai su buvusiu klientu nutraukti Banko 
iniciatyva ir nėra išnykę pagrindai ir / ar aplinkybės dėl kurių dalykiniai santykiai buvo nutraukti. 

d. Dalyvis turi būti pilnametis fizinis asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje (pilietis arba turintis 
teisę nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje). Pasiūlymas netaikomas klientams, turintiems 
laikiną leidimą gyventi šalyje arba darbo vizą.  

e. Pasiūlymo laikotarpiu dalyvis turi tapti vienos iš šių banko mokėjimo kortelių naudotoju: „X 
smart“; „X supreme“; „X prime“; „X Infinite“. Minėtos sąlygos taikomos tik pasiūlymo laikotarpiu 
aktyvintai kortelei. 

f. Dalyvis X kortele per mėnesį turi atsiskaityti už pirkinius ne mažesnei kaip 300 EUR sumai. Dalyviui 
pinigų grąžinimas nebus išmokamas už tuos mėnesius, kai bendra pirkinių suma bus mažesnė nei 
300 EUR. 

2. Norėdamas pasinaudoti galimybe susigrąžinti dalį išleistų pinigų, dalyvis turi atitikti aukščiau tekste 
nurodytas pasiūlymo sąlygas, taip pat visas kitas dalyviui taikomas Banko paslaugų teikimo sąlygas bei 
taisykles, kurias rasite čia. Dalyvaudamas šiame pasiūlyme, dalyvis sutinka laikytis visų Banko dalyviui 
teikiamoms paslaugoms taikomų sąlygų. 

3. Jei pasiūlymo dalyvis įvykdys visas Sąlygų 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas, Bankas 6 (šešis) mėnesius 
nuo X kortelės aktyvinimo dienos akcijos laikotarpiu kompensuos 3 % visos X kortele išleistos sumos, bet 
ne daugiau kaip 15 EUR per mėnesį. 

4. Grąžinama pinigų suma apskaičiuojama automatiškai, neviršijant nustatytos maksimalios grąžinamų 
pinigų sumos. Grąžinamų pinigų mokėjimai už praėjusio mėnesio pirkinius bus atliekami iki kito mėnesio 
10 dienos. Pavyzdžiui, jeigu kortelė buvo aktyvuota vasario 1 d. ir įsigijote pirkinių už 300 EUR, tai pirmąjį 
grąžinamų pinigų mokėjimą Bankas atliks 2023 m. kovo 10 d. už vasario mėnesį.  

5. Pinigų grąžinimas atliekamas tik už tuos mėnesius, kai pirkinių suma, atlikta bet kuria šiose taisyklėse 
nurodyta kortele, yra ne mažesnė kaip 300 EUR.  

6. Šiose Sąlygose pirkimas (pirkinys) yra prekių ir (arba) paslaugų pirkimas atsiskaitant už jas X kortele, 
naudojantis prekybininkų POS terminalu arba atsiskaitant kortele už pirkinius internetu, nurodant kortelės 
duomenis. Pirkiniais nelaikomos šios operacijos: lošimo vietose, įskaitant internetinius kazino, atliekami 
mokėjimai. Taip pat mokėjimai, kurie laikomi piniginėmis operacijomis ir kt.) ir yra skirti mokėjimo ar 
kitose finansų įstaigose turimoms sąskaitoms (subsąskaitoms) papildyti. 

7. Pirkinių suma apskaičiuojama tik vienai X kortelės sąskaitai. Jei dalyvis turi daugiau nei vieną X kortelę, 
suma apskaičiuojama tai kortelei, kurios pirkinių suma tą mėnesį buvo didesnė.  

8. Atliekant skaičiavimus atsižvelgiama į mokėjimus, kurie buvo įtraukti į atitinkamą X kortelės sąskaitą. 
Neįvykdytos operacijos neįskaičiuojamos į bendrą sumą, kol jos nėra įtrauktos į sąskaitą.  

9. Jei už pirkinius atsiskaitoma pagrindine ir (ar) papildoma kortele naudojantis viena X kortelės sąskaita, 
skaičiuojama bendra suma, išleista ir nuo sąskaitos nurašyta pagrindine ir (ar) papildoma kortele. 

10. Dalyvis naudodamasis pasiūlymu patvirtina, kad sutinka ir supranta, jog vadovaudamasis teisės aktais, 
Bankas privalo išskaičiuoti ir sumokėti 15 % pajamų mokestį nuo Dalyviui grąžintos pinigų sumos. Pajamų 
mokesčio suma bus apskaičiuota ir išmokėta Dalyviui kartu su pagal šiose taisyklėse grąžinama pinigų 
suma, tada, be atskiro Dalyvio nurodymo Bankas iš Dalyvio sąskaitos nurašys pajamų mokestį ir sumokės jį 
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM teisės aktuose numatyta tvarka.  

https://www.citadele.lt/lt/support/terms/


 
 

 

11. Jei Bankas mano, kad Dalyvis sukčiauja arba veikia nesąžiningai, Bankas pasilieka teisę imtis priemonių, 
kurios, jo nuomone, yra būtinos atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes. Pavyzdžiui, atsisakyti grąžinti dalį 
išleistų pinigų, atšaukti patvirtintą pinigų grąžinimą, uždaryti dalyvio mokėjimo sąskaitą ir (arba) nutraukti 
Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir tvarkymo sutartį / dalykinius santykius su Dalyviu. 

12. Dalyvis gali atsisakyti dalyvauti pasiūlyme, apie tai informavęs Banką laisvos formos prašymu, pateiktu per 
interneto banką.  

13. Dalyvis informuojamas, kad Bankas jo asmens duomenis, susijusius su jo atliktais atsiskaitymais už pirkinius, 
kaupia ir tvarko, tikslu apskaičiuoti Dalyviui grąžintinas lėšas ir mokėtinus mokesčius. Asmens duomenys 
tvarkomi vadovaujantis citadele.lt esančiais asmens duomenų tvarkymo principais, kuriuos rasite čia. 

14. Dalyvis patvirtina, kad perskaitė ir sutinka su visomis pasiūlymo sąlygomis, ir įsipareigoja jų laikytis. Šioms 
Sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, kurie galioja visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Bankas 
turi teisę keisti šias Sąlygas, jei dėl teisės aktų pakeitimų šios Sąlygos ar jų dalis tampa negaliojančiomis. 
Bankas  informaciją apie šiuos pakeitimus paskelbs savo interneto svetainėje 
https://www.citadele.lt/files/pdf/privacy_disclaimer_cashback_lt.pdf. 

15. Bet kokius skundus dėl pasiūlymo organizavimo ir (arba) įgyvendinimo galima pateikti raštu, adresu AS 
„Citadele banka“ Lietuvos filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva, arba el. paštu info@citadele.lt.  
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