
 

 
 

AKCIJOS „EKSTREMALUS“ SĄLYGOS 
Patvirtintos Balcia Insurance SE Lietuvos filialo direktoriaus 2021-05-25 įsakymu Nr. LT2_0101/02-01-04-2021-8 

 
1. Akcijos organizatorius Balcia Insurance SE Lietuvos filialas, įmonės kodas 304498010, Perkūnkiemio g. 5, 
LT-12129 Vilnius (toliau Organizatorius arba Balcia). 

2. Akcijos trukmė nuo 2021-05-26 iki 2021-07-31. 

3. Akcijos prizai:  

3.1. 5 (penki) šuoliai (su instruktoriumi) dviviečiu parašiutu (toliau – Prizas).  

Šuolį organizuoja Latvijos parašiutų sporto federacija. 

3.2. Atsižvelgiant į oro sąlygas, šuolis planuojamas laikotarpiu nuo 2021 m. rugpjūčio 15 d. iki 2021 m. rugsėjo 
30 d. Latvijoje arba, esant nenumatytoms priežastims, Lietuvoje. 

3.3. Tiksli data ir vieta bus pranešta kiekvienam laimėtojui asmeniškai. 

4. Akcijoje dalyvauja pilnamečiai fiziniai asmenys, Akcijos galiojimo laikotarpiu internetiniame puslapyje 
www.balcia.lt sudarę Balcia Ekstremalaus nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis ne trumpesniam kaip 6 mėnesių 
laikotarpiui ir sumokėję draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (toliau – Klientai). 

5. Akcijoje dalyvaujančio Kliento galiojanti draudimo sutartis yra Akcijos bilietas Prizui laimėti. Klientas gali laimėti 
vieną Prizą. 

6. Akcijos laimėtojus Organizatorius išrinks atsitiktinės atrankos būdu ir www.balcia.lt bei savo profilyje 
socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbs visus laimėtojus 2021 m. rugpjūčio 2 d. 

7. Akcijoje nedalyvauja Balcia bei Balcia Insurance SE darbuotojai ir jų šeimos nariai. 

8. Organizatorius įsipareigoja sumokėti visus privalomus mokesčius, susijusius su Prizo įteikimu. 

9. Prizo įteikimas: 

9.1. Su kiekvienu laimėtoju bus susisiekta asmeniškai draudimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu ir 
pateikiama detalesnė informacija apie pasinaudojimą Prizu. 

9.2. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas. 

9.3. Jeigu laimėtojas negalės pasinaudoti Prizu nustatytą dieną, jis turės galimybę savo laimėtą Prizą perleisti kitam 
asmeniui, apie tai iš anksto informuodamas Organizatorių el.paštu info@balcia.lt arba skambindamas tel. Nr. 
19001. Nepasinaudojus Prizu ne dėl Organizatoriaus kaltės, bus laikoma, kad Prizas įteiktas tinkamai ir juo  
Klientas pasinaudojo.  

 
 

10. Kitos sąlygos: 

10.1. Organizatorius turi teisę www.balcia.lt bei savo profilyje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai paskelbti 
akcijos laimėtojų vardus ir pavardes, taip pat nuotraukomis ar vaizdo įrašu užfiksuotą Prizo įteikimą. 

10.2. Akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šios Akcijos organizavimo ir vykdymo 
tikslais. 

10.3. Akcijos dalyviai įsipareigoja laikytis šių akcijos sąlygų. 

10.4. Papildoma informacija apie akciją teikiama el. paštu info@balcia.lt arba tel. 19 001. 
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