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UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO
REGLAMENTO PAPILDYMAI
Šie UAB „Novogaming Vilnius“ automatų salono lošimų organizavimo reglamento (toliau –
Reglamentas) papildymai papildo Reglamentą, patvirtintą Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017-08-10 įsakymu Nr. DI-533, VIII.1 skyriumi,
kuris išdėstomas taip:
„VIII.1 LOJALUMO PROGRAMA
24.1.1 Bendrovė turi teisę vykdyti lojalumo programą, kurioje pagal šio skirsnio taisykles
dalyvaujančiam lošėjui suteikiama nuolaida būsimiems lošimams, apskaičiuojama nuo visų jo loštų
lošimų, kai jis naudojasi kliento kortele. Norintis dalyvauti tokioje lojalumo programoje lošėjas turi
užpildyti prašymą ir gauti kliento kortelę, kurią lošimų metu privalo įstatyti į lošimo automate
esantį kortelės skaitytuvą. Nuolaida apskaičiuojama nuo per visą lošimų laiką lošėjo atliktų statymo
sumų atėmus laimėtas sumas ir gautą rezultatą padauginus iš procentinio nuolaidos dydžio.
Procentinis taikomos nuolaidos dydis (nuo 0,01 % iki 99,9 %) yra nustatomas direktoriaus įsakymu
(visais atvejais direktoriaus įsakymas yra neatskiriama šio Reglamento dalis ir skelbiamas lošimų
organizavimo vietoje).
24.2.1 Kliento kortele galima naudotis tik tame lošimo automatų salone, kuriame buvo išduota
kliento kortelė, nebent direktoriaus įsakymu suteikiama teisė naudotis ta pačia kortele lošiant
keliuose ar visuose Bendrovės lošimo automatų salonuose.
24.3.1 Nuolaidą apskaičiuoja kompiuterinė sistema. Nuolaida jos panaudojimo metu yra apvalinama
1 euro tikslumu į mažesniąją pusę (teisė pasinaudoti nuolaida įgyjama, kai šios dydis sudaro 5 eurus
ir daugiau). Lošėjas nuolaida gali pasinaudoti per 1 kalendorinį mėnesį. Direktoriaus įsakymu dėl
svarbių objektyvių priežasčių toks nuolaidos panaudojimo terminas gali būti pratęstas dar 1
kalendoriniam mėnesiui.
24.4.1 Norėdamas panaudoti nuolaidą lošėjas lošimo organizavimo vietos kasoje turi pateikti kliento
kortelę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nuolaida panaudojama lošėjui suteikiant teisę
už 0,01 EUR įsigyti lošimo automatų žetoną (-us) (vadinama Promo žetonu (-ais)), kurio (-ų) vertė
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atitinka lošėjo panaudojamos nuolaidos dydį. Pavyzdžiui, jei lošėjui apskaičiuojama 20,5 EUR
dydžio nuolaida, ji apvalinama iki 20 EUR, ir norėdamas ja pasinaudoti lošėjas įgyja teisę už 0,01
EUR nusipirkti 20 EUR vertės Promo žetonų. Lošimai naudojant Promo žetonus vyksta tokia pat
tvarka kaip ir naudojant įprastas lošimo priemones, išskyrus tai, kad lošimo automato kreditai,
suteikiami Promo žetonu, nėra keičiami į grynuosius pinigus (jais galima lošti ir išsigryninti tik
išloštus kreditus). Lošėjui pageidaujant atsiimti laimėjimą, lošimo automatas išmoka jį įprasta
tvarka (lošimo automato žetonais/ vienkartiniais bilietais). O jei lieka nepanaudotų Promo žetonais
suteiktų kreditų, šie kasoje keičiami į atitinkamą jų įsigijimo vertę (0,01 EUR) arba lošėjo
pageidavimu kasoje išduodami nauji Promo žetonai, kurių vertė atitinka likusių nepanaudotų
kreditų ir kurie gali būti panaudoti kitiems lošimams.
24.5.1 Bendrovė turi teisę koreguoti procentinį nuolaidos dydį ar lošėjui apskaičiuotą nuolaidą nuo
1,5 iki 100 kartų vienkartiniu atveju ar tam tikrą laikotarpį (nuo 1 valandos iki 1 mėnesio)
direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka, tokiais atvejais kaip kompiuterinės sistemos gedimas
(sumažinti arba padidinti procentinį nuolaidos dydį ar apskaičiuotą nuolaidą) arba klientų/
Bendrovės gimimo diena, kitos šventinės progos (padidinti procentinį nuolaidos dydį ar
apskaičiuotą nuolaidą).
24.6.1 Bendrovė turi teisę, atsižvelgdama į galimus nesąžiningo lošimo, piktnaudžiavimo lojalumo
programa, nederamo elgesio su lošėjais, personalu ir panašius atvejus, atsisakyti išduoti arba
atšaukti išduotos kliento kortelės galiojimą.
24.7.1 Bendrovės lojalumo programa pradedama organizuoti arba nutraukiama direktoriaus įsakymu
apie tai iš anksto paskelbiant lošimų organizavimo vietoje.“

Direktorius

Danutis Baubonis
___________________

