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Partner Pangakaardi ja  
LHV Partner Krediitkaardi  
boonuspunktide loosimise tingimused 

 
 

 

  

 

1. Loosimise korraldajaks on AS LHV Pank, aadress Tartu mnt 2 Tallinn, registrikood 10539549, tel 6 800 400, e-post 

info@lhv.ee. Loosimise kampaania toimub perioodil 01.01.2015 kuni 31.12.2015. 

2. Loosi võiduks on 100 000 (ükssada tuhat) Partnerkaardi boonuspunkti ehk 1 000 (ühe tuhande) euro eest oste Tallinna 

Kaubamaja Grupi
1
 kauplustes. 

3. Loosimised toimuvad 2 (kaks) korda aastas – juunis 2015 ja detsembris 2015.  

4. Kampaanias osalevad kõik eraisikud, kellel on kehtiv Partner Pangakaart või LHV Partner Krediitkaart ja kes on 

loosimisele eelneva 6 (kuue) kuu jooksul sooritanud Tallinna Kaubamaja Grupi kauplustes igal kuul vähemalt 100 

(ühesaja) euro eest oste ning maksnud ostude eest Partner Pangakaardiga või LHV Partner Krediitkaardiga. Arvestust 

maksete kohta peetakse iga kaardi kohta eraldi.  

5. Loosimises ei saa osaleda LHV Panga ning LHV Pangaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute
2
 töötajad ja nende 

pereliikmed. 

6. Eelnev loosimisele registreerimine ei ole vajalik, kuid loosimises osalemiseks on vajalik tingimuste aktsepteerimine (sh 

tuleb võidu korral nõustuda oma nime avalikustamisega lhv.ee ja partnerkaart.ee veebilehtedel, LHV ajakirjas 

Investeeri, kliendikommunikatsioonis elektronkirjades ja sotsiaalmeediakanalites).  

7. LHV Panga esindajad loosivad boonuspunktid välja 2015. aasta juunis ja detsembris LHV Panga vastavuskontrolli 

spetsialisti juuresolekul. Loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist kontrollitakse ja loosivõitjale 

teatatakse võidust telefoni teel 3 (kolme) päeva jooksul alates loosimisest. 

8. Boonuspunktid kantakse loosivõitja Partnerkaardi kontole üle 5 (viie) päeva jooksul alates loosimisest eeldusel, et 

võitjal on kehtiv Partner Pangakaart või LHV Partner Krediitkaart. 

9. Boonuspunkte ei saa välja võtta rahas või kasutada neid tasumisel väljaspool Tallinna Kaubamaja Grupi kaupluseid 

ning boonuspunktidega ei saa maksta Partnerkaardi, kinkekaardi, pandi, tubaka või tubakatoote eest või stiilipaketi või 

Ilustuudio või meigiteenuse eest Kaubamajas või teenuse eest I.L.U stuudiotes või kolmanda osapoole teatud teenuse 

või kauba eest (kõnekaart, tellimiskaart, kuulutus, postmark, bussipilet, lotopilet, Rahva Raamatu E-kioski toode, 

kohviautomaadi toode Selveris, teatri-, kontserdi jmt pilet ja/või selle pileti teenustasu, heategevustoode, puhkuse- ja 

reisipakett vms). 

10. Kui loosivõitjaga ei saada ühendust 7 (seitsme) päeva jooksul alates võitja nime väljakuulutamisest või tal puudub 

kehtiv Partner Pangakaart või LHV Partner Krediitkaart, on loosimise korraldajal õigus loosimise tulemus tühistada ja 

korraldada uus loosimine. 

11. Kõigis kampaaniat puudutavates küsimustes on LHV Pangal õigus võtta vastu mistahes otsuseid eelnevalt 

teavitamata. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega kuuluvad lahendamisele LHV Panga poolt 

vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ning pretensioon tuleb saata kirjalikult aadressil Tartu mnt 2, Tallinn 10145. 

Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul. 

12. Kampaania kohta saab lisainfot: 6 800 400 või info@lhv.ee 

 

1
 Tallinna Kaubamaja, Tartu Kaubamaja, Selver, ABC King, SHU ja I.L.U. kaubamärkide all tegutsevad kauplused 

2
 AS LHV Group, AS LHV Varahaldus, AS LHV Finance ja UAB Mokilizingas 
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