
 

 

BALTA nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas 
“Drošība atmaksājas!” noteikumi 
 
 
1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: AAS “BALTA”, juridiskā adrese - Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, vienotais 

reģistrācijas Nr. 40003049409 (turpmāk tekstā - BALTA). 
1.2. Akcijas norises teritorija ir Latvijas Republika. 
1.3. Lai kvalificētos dalībai BALTA nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijā “Drošība atmaksājas!” Dalībniekam akcijas norises laika 

posmā - no 18.01.2021. līdz 31.01.2021. - ir jāizpilda noteikumu 3.1.punktā minētās prasības. 
1.4. Akcijas norises sākums ir 2021. gada 18. janvāris un akcija turpinās līdz  2021. gada 31. janvārim, kas ir beigu datums. 
 
2. Dāvanu fonds  
2.1. Akcijas dāvanu fonds - SIA Izdevniecība “Dienas žurnāli” viens 3 mēnešu abonements vienam žurnālam pēc izvēles: Ilustrētā 

Zinātne, Ilustrētā Vēsture vai Ilustrētā Junioriem 11,94 EUR (vienpadsmit eiro un 94 centi) vērtībā. 
2.2. Dāvanu iegūst visi akcijas Dalībnieki, kuri atbilst šo noteikumu 3.1. punktam. 
2.3. Dāvanas tiek izsniegtas apdrošināšanas līgumu noslēgšanas secībā. 
 
3. Akcijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 
3.1. Akcijā piedalās ikviena fiziska persona, kura kā apdrošinājuma ņēmējs šo noteikumu 1.3. punktā minētajā akcijas laikā BALTA 

interneta vietnē www.balta.lv noslēgusi ar BALTA nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu/-us (polisi/-es) uz termiņu vismaz 
viens gads un ar kopējo apdrošināšanas prēmiju 30.00 EUR (trīsdesmit eiro, 00 centi) apmērā vai vairāk, veicot apdrošināšanas 
prēmijas apmaksu atbilstoši nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma (polises) nosacījumiem. 

3.2. Ja akcijas laikā tiek noslēgti vairāki apdrošināšanas līgumi (polises), vienam apdrošinājuma ņēmējam tiks izsniegta viena balva. 
3.3. Akcijā nedrīkst piedalīties personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem.  
 
4. Akcijas dalībnieku izdevumi 
4.1. Akcijas dalībniekiem, lai piedalītos akcijā, akcijas laikā jānoslēdz un jāapmaksā 3.1. punktā noteiktais BALTA nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas līgums (polise) BALTA interneta vietnē www.balta.lv.  
4.2. Visus ar dāvanas saņemšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks akcijas organizētājs. 
 
5. Akcijā laimējušo personu informēšanas kārtība. Pieteikšanās dāvanai un dāvanas saņemšana 
5.1. Dāvanu iegūst visi akcijas Dalībnieki, kuri atbilst šo noteikumu 3.1. punktam.  
5.2. Ar dāvanu saņēmējiem BALTA sazināsies personīgi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc BALTA nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas līguma (polises) iegādes un vienosies par balvas saņemšanu. Laimētāji ar BALTA var sazināties, rakstot uz e-
pastu info@balta.lv.  

5.3. Laimētājs pēc Dāvanas saņemšanas ir tiesīgs savu dāvanu nodot citai personai. 
5.4. Laimētāji ir tiesīgi atteikties no dāvanas. 
5.5. Dāvanu nevar saņemt citas mantas veidā, skaidrā vai bezskaidrā naudā.  

 
6. Pretenziju iesniegšana 

Visas akcijas Dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar šo akciju, jāiesniedz rakstveidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 
akcijas norises beigām, nosūtot pretenziju uz BALTA adresi Raunas iela 10, Rīga, LV – 1039 vai rakstot uz e-pastu info@balta.lv. 
BALTA izskatīs iesniegtās pretenzijas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā un sniegs iesniedzējam atbildi rakstveidā vai, ja tas būs 
praktiski iespējams, citā veidā saskaņā ar iesniedzēja lūgumu. 

 
7. Citi noteikumi 

Ar akcijas noteikumiem iespējams iepazīties BALTA mājaslapā www.balta.lv. 
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