
Paramos akcijos „Paremkime Ukrainą“ taisyklės 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paramos akcijos „Paremkime Ukrainą“ (toliau  – Akcija) taisyklės (toliau –  Taisyklės) numato Akcijos
organizavimo tvarką bei sąlygas. 

1.2. Akcijos organizatorius yra Era Finance Ltd. (įmonės kodas C 92740, registracijos adresas Suite 1, Sterling
Building, Enrico Mizzi  Street, XBX 1453, Ta’ Xbiex, Malta)  (toliau –  Organizatorius), kuris veikia kaip
elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ (įmonės kodas 304186270, Gedimino pr. 5-3, LT-01103 Vilnius,
Lietuva)  tarpininkas  ir  siūlo  finansines  paslaugas,  prieinamas  per  platformą  https://bankera.com/ (toliau  –
Bankera).

1.3. Šios Akcijos tikslas yra paremti Ukrainą pervedant paramą jai per bet kurią Ukrainą remiančią organizaciją
arba už Akcijos metu surinktas lėšas perkant reikalingą įrangą, prekes, kt. ir perduodant ją pasirinktai Ukrainą
remiančiai  organizacijai,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei  ir  /  ar   Ukrainos  ginkluotosioms  pajėgoms
tiesiogiai,  ar kitiems pasirinktiems Ukrainą remiantiems savanoriams. 

2. Akcijos vieta, laikas ir trukmė

2.1. Akcija vyks Bankera platformoje, naudojantis Bankera paslaugomis. 

2.2. Akcijos pradžia 2022-03-21 9:00 val. ir tęsis tol, kol Organizatorius matys poreikį ir jos neatšauks.

3. Dalyviai

3.1. Akcijos dalyviai yra visi Bankera klientai (tiek privatūs, tiek verslo), kurie atlieka SEPA Instant mokėjimus (tai
pavedimai,  kurie  vykdomi  24/7  ir  yra  gaunami  momentiškai,  kai  mokėjimai  atliekami  tarp  visų  bankų  ir
finansinių  įstaigų,  kurios  yra  prisijungusios  prie  momentinių  mokėjimų  sistemos  „SEPA  Instant“)  ir  /  ar
naudojasi Bankera Visa Business mokėjimo kortelėmis (toliau – Dalyvis).

4. Akcijos sąlygos  

4.1. Nuo kiekvieno Dalyvio gauto ar atlikto SEPA Instant mokėjimo 0,05 EUR yra skiriama pasirinktai Ukrainą
remiančiai organizacijai.

4.2. Papildomai  Organizatorius  pasirinktai  Ukrainą  remiančiai  organizacijai  skiria  1  %  apyvartos  nuo  visų
mokėjimų, atliktų Bankera Visa Business mokėjimo kortelėmis (išskyrus MCC 9311, 9399, 6012, 6211, 8398,
8661, 8398, 9399, 9402, 9222, 9223, 9311, 9702, 9211, 4829, 6010, 6611, 6011, 6012, 9701, 6760, 6530,
6539, 6538, 6537, 6536, 6535, taip pat nepatenka gryninimo transakcijos (ATM), kredito pavedimai į kortelę
(OCT) ir kitų kortelių papildymai (AFT)). 

4.3. Parama  pasirinktai  Ukrainą  remiančiai  organizacijai  yra  pervedama  ar  reikalinga  įranga,  perkės,  kt.  yra
perkamos vieną kartą  per mėnesį  už praėjusį  mėnesį  iki  einamojo mėnesio 7 dienos arba,  siekiu sukaupti
reikiamą  lėšų  sumą  atitinkamai  įrangai  ar  prekėms  įsigyti,  per  kitą  kiekvienam  atvejui  individualiai
Organizatoriaus nustatytą terminą.

5. Organizatoriaus atsakomybė

5.1. Organizatorius neatsako už Akcijos Dalyvių duomenų patikimumą ir teisingumą.

5.2. Organizatorius  neatsako  už  telekomunikacijos  ryšių,  serverių,  sąsajų,  naršyklių,  bankų  ir  kitų  finansinių
institucijų ar įstaigų veiklos sutrikimus.

5.3. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Akcijoje asmenims, kurie:

5.3.1. atlieka veiksmus, prieštaraujančius teisės aktams;

5.3.2. skelbia turinį, kuris žeidžia Bankera dalykinę reputaciją ir / arba jiems atstovaujančių ir / arba su jais
susijusių asmenų garbę ir orumą;

5.3.3. trukdo Akcijos organizavimui / įgyvendinimui.

6. Autorių teisės 

6.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Akciją suteikiamos Organizatoriui.

6.2. Dalyvavimas Akcijoje nesuteikia Dalyviams jokios intelektinės nuosavybės.

6.3. Draudžiama  bet  kokiu  būdu  pažeisti  intelektinės  nuosavybės  teises,  susijusias  su  šia Akcija, pavyzdžiui,
kopijuoti,  modifikuoti,  platinti Akcijos  medžiagą  ir  veikimo  modelį  be  aiškaus  raštiško  Organizatoriaus
sutikimo.

7. Asmens duomenų tvarkymas 



7.1. Duomenų tvarkymo tikslas – Akcijos organizavimas. 

7.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas interesas.

7.3. Detalesnė  informacija  apie  Jūsų  asmens  duomenų  tvarkymą  yra  pateikiama  privatumo  politikoje  adresu
https://bankera.com/lt-LT/privatumo-politika/.

8. Skundai ir pažeidimai

8.1. Visi skundai, susiję su Akcijos  atlikimo būdu, Dalyvių turėtų būti pateikti raštu Akcijos  metu, bet ne vėliau
kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Taisyklių 2.2 p. nurodytos Akcijos pasibaigimo dienos. 

8.2. Skundai turi būti siunčiami registruotu paštu Taisyklių 1.2 p. nurodytu Organizatoriaus adresu. 

8.3. Skundų nagrinėjimo terminas – 30 dienų nuo skundo gavimo dienos. 

8.4. Ginčiai,  susiję su Akcijos organizavimu, yra sprendžiami taikiai.  Nepavykus ginčo išspręsti taikiai,  jis  yra
sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme parinktame pagal Organizatoriaus buveinę. 

9. Baigiamosios nuostatos. 

9.1. Šios Taisyklės yra taikomos Akcijos organizavimui ir galioja Akcijos vykdymo metu.

9.2. Organizatorius  pasilieka  teisę  keisti  Taisykles  Akcijos  galiojimo  metu.  Informacija  apie  pakeitimus  bus
paskelbta https://blog.bankera.com/ bei Bankera platformoje.

9.3. Šios Taisyklės yra skelbiamos https://blog.bankera.com/ bei Bankera platformoje. 

https://bankera.com/lt-LT/privatumo-politika/

