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Specialaus pasiūlymo sąlygos ir taisyklės 

Pasiūlymas naujiems klientams -  5000 X REWARDS lojalumo programos taškų  

 

1. Pasiūlymas galioja 2020 05 20 – 06 10.   

2. Norėdami pasinaudoti pasiūlymu, dalyviai privalo atitikti visas šias sąlygas: 

a. Dalyvis neturi būti „Citadele“ banko klientas iki pasiūlymo laikotarpio pradžios, o klientu 

tapti pasiūlymo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai dalyvis buvo „Citadele“ banko klientas, 

bet sąskaitą uždarė iki šio specialaus pasiūlymo laikotarpio pradžios, ir vėl tapo klientu 

pasiūlymo laikotarpiu.  

b. Dalyvis yra fizinis asmuo ir Lietuvos Respublikos gyventojas, sulaukęs 18 metų. 

c. Dalyvis klientu tapo nuotoliniu būdu, naudodamasis „Citadele“ mobiliąja programėle.  

d. Dalyvis yra „Citadele“ banko „X smart”, „X supreme” arba „X prime” mokėjimo kortelės 

naudotojas. 

e. Dalyvis savo „Citadele“ banko „X smart”, „X supreme” arba „X prime” kortele turi 

atsiskaityti bent vieną kartą iki pasiūlymo laikotarpio pabaigos. 

f. Atlikęs aukščiau išvardintus veiksmus, dalyvis turi atsiųsti akcijos kodą „LKL“ „Citadele“ 

bankui šiais kanalais: pokalbių lange mobiliojoje programėlėje arba interneto banke 

3. 5000 lojalumo programos X REWARDS taškų skiriama dalyviams, kurie atitinka visas 2 

punkte nurodytas sąlygas. Ji suteikiama per mėnesį po atlikto pirmojo mokėjimo, bet ne vėliau 

kaip iki 2021 m. birželio 30 d. 

4. Per LKL finalo rungtynes, visų dalyvių, įvykdžiusių sąlygas, atsitiktinės atrankos būdu 

išrinksime vieną, kuris laimės papildomus 100 000 X REWARDS lojalumo programos taškų. 

5. Taškai dalyviams bus pervesti iki birželio 30 d.  

6. Norėdami gauti taškus, dalyviai turi būti užsiregistravę lojalumo programoje X REWARDS: 

www.xrewards.lt. Registracija nemokama. 

7. Gauti X REWARDS lojalumo programos premijos taškai gali būti iškeisti į bet kurį lojalumo 

programos prizą, kuriam užtenka dalyvio turimų taškų skaičiaus. 

 

Pasiūlymo iniciatorius: AS „Citadele banka” Lietuvos filialas, www.citadele.lt, kontaktinis telefono 

numeris: (8 5) 221 9091. 
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