
 

 

KASKO apdrošināšanas akcijas 
“BALTA KASKO decembra akcija!” 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 KASKO apdrošināšanas akcijā “BALTA KASKO decembra akcija!”, dalībniekam ir jāiegādājas pirmreizēja 

BALTA sauszemes transporta apdrošināšanas (turpmāk tekstā – KASKO apdrošināšana) polise fiziskās personas turējumā esošam 
vieglajam pasažieru transportlīdzeklim ar polises sākuma datumu, kas iekrīt laika posmā no 2019. gada 1. decembra līdz 2019. 
gada 31. decembrim (ieskaitot). Pirmreizēja apdrošināšana šo noteikumu izpratnē ir KASKO apdrošināšanas polises noslēgšana 
pie BALTA konkrētajam transportlīdzeklim, kuram transportlīdzekļa turētājs ir loterijas dalībnieks, un pēdējā kalendārā gada laikā 
attiecībā uz šo konkrēto transportlīdzekli loterijas dalībniekam nav bijusi noslēgta BALTA KASKO apdrošināšanas polise.   

1.4. Loterijas norises sākums no 2019. gada 1. decembris, beigu datums 2020. gada 7.janvāris. 
 
2. Laimestu fonds un izredzes laimēt 
2.1. Akcijas laimesta fonds ir:  

2.1.1. 10 (desmit) dāvanu kartes 81.00 EUR (astoņdesmit viena eiro, 00 centi) vērtībā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no 
SIA “BALTIC RING 333” braukšanas apmācībai ar laimētāja vieglo pasažieru transportlīdzekli ziemas apstākļos 5.7. punktā 

noteiktajos datumos Sporta kompleksā 333 pēc adreses: “Sila Priedes”, Ropažu novads, LV -2133. Dāvanu karšu 
izmantošana citos datumos vai savādākā veidā nav iespējama, jo ārpus šīm BALTA noteiktajām dienām dāvanu kartes ir 
nederīgas; 

2.1.2. Kopējais laimesta fonds – 810.00 EUR (astoņi simti desmit eiro, 00 centi). 
2.2. Prognozētais akcijas dalībnieku skaits ir 1400. Izredzes laimēt izlozē katram dalībniekam ir 10 : 1400. 
 

3. Izlozes norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 
3.1. Akcijā piedalās ikviena fiziska persona, kura akcijas laikā BALTA filiāļu tīklā, zvanot BALTA Kontaktu centram, BALTA mājas lapā 

vai pie BALTA sadarbības partneriem (apdrošināšanas starpniekiem) ir iegādājusies BALTA KASKO apdrošināšanas polisi vieglajam 
pasažieru transportlīdzeklim, veicot apdrošināšanas prēmiju apmaksu atbilstoši KASKO apdrošināšanas līguma nosacījumiem,  un 
šajā KASKO apdrošināšanas polisē ir norādīta kā Apdrošinājuma ņēmējs.  

3.2. Piedaloties akcijā, persona piekrīt, ka laimēšanas gadījumā tās personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numura pirmie četri cipari) 
tiks izmantoti akcijas laimētāju izziņošanai (saskaņā ar noteikumu 5.4.punktu). 

3.3. Akcijā nedrīkst piedalīties BALTA darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī BALTA sadarbības partneri (apdrošināšanas starpnieki) 
un to darbinieki. 

3.4. Akcijā nedrīkst piedalīties personas, jaunākas par 18 gadiem.  
3.5. Saskaņā ar BALTA KASKO apdrošināšanas noteikumiem BALTA nesedz zaudējumus par transportlīdzeklim nodarītajiem 

bojājumiem, kas radušies transportlīdzeklim, piedaloties SIA “BALTIC RING 333” braukšanas apmācībā, kas ir uzskatāms par  
treniņbraucienu, Sporta kompleksā 333 pēc adreses: “Sila Priedes”, Ropažu novads, LV -2133. 

 
4. Akcijas dalībnieku izdevumi 
4.1. Akcijas dalībniekiem, lai piedalītos akcijā, akcijas laikā jāiegādājas 1.3.punktā noteiktā pirmreizēja BALTA KASKO apdrošināšanas 

polise BALTA filiāļu tīklā, kontaktu centrā, mājas lapā vai pie BALTA sadarbības partneriem. 
4.2. Visus ar izlozes laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks akcijas organizētājs. 
 
5. Izlozē laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums. Pieteikšanās laimestam un laimesta saņemšana 
5.1. Laimētāju izloze notiks BALTA centrālajā birojā, Raunas ielā 10, Rīgā, 2020. gada. 7.janvārī plkst. 12.00. 
5.2. Pirms izlozes BALTA elektroniski izveidos personu sarakstu, kuras kvalificējas dalībai izlozē (saskaņā ar noteikumu 1.3. un 3.1. 

punktu), piešķirot katram izlozes dalībniekam kārtas numuru. 
5.3. Izloze tiks veikta pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datorprogrammas palīdzību (izmantojot Microsoft Office Excel 

gadījuma skaitļu ģeneratoru). 
5.4. Laimējušo personu vārds, uzvārds un tālruņa numura pirmie četri cipari tiks publicēti BALTA mājaslapā www.balta.lv 2020. 

gada 7. janvārī, un būs tur pieejami līdz 2021. gada 7. janvārim. 
5.5. Ar akcijas laimētājiem BALTA sazināsies personīgi un vienosies par balvas saņemšanas laiku. Laimētāji ar BALTA var sazināties 

Raunas ielā 10 vai rakstot uz e-pastu balta@balta.lv.  
5.6. Laimests tiks nodots laimējušajām personām, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu 

BALTA centrālajā birojā, Raunas ielā 10, Rīgā.  

5.7. Laimesta saņēmēji savas dāvanu kartes varēs izmantot BALTA organizētā pasākumā 2020.gada 18. janvārī vai 1. februārī Rīgā, 
Sporta kompleksā 333 pēc adreses: “Sila Priedes”, Ropažu novads, LV -2133. Ja šajos datumos laika apstākļu dēļ nebūs iespējama 
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dāvanu karšu izmantošana braukšanas apmācībai ziemas apstākļos, par to BALTA informēs laimētājus, nosūtot privātus e-pastus 
un publicējot attiecīgu ziņu BALTA mājas lapā.  

5.8. Laimētājs ir tiesīgs savu laimēto dāvanu karti nodot citai personai par to iepriekš rakstveidā informējot BALTA.  
5.9. Saņemot laimestu laimētājam var rasties transporta izdevumi nokļūšanai līdz BALTA filiālei vai birojam, kā arī nokļūšanai uz SIA 

“BALTIC RING 333” braukšanas apmācību Sporta kompleksā 333 pēc adreses: “Sila Priedes”, Ropažu novads, LV -2133. 
5.10. Izmantot dāvanu karti braukšanas apmācībai ziemas apstākļos var tikai tad, ja laimētājam ir derīga transportlīdzekļa vadītāja 

apliecība, un transportlīdzeklis, kas tiks izmantots šajā braukšanas apmācībā, ir aprīkots ar ziemas riepām bez radzēm, kā arī šim 
transportlīdzeklim ir derīga tehniskās apskates uzlīme. Ja šie nosacījumi netiek ievēroti, laimētājs dāvanu karti izmantot nevarēs 
un nekāda cita veida atlīdzība par šo dāvanu karti netiks dota vai kā citādi atlīdzināta.  

5.11. Laimētāji ir tiesīgi atteikties no laimesta. 
5.12. Laimestu nevar saņemt citas mantas veidā, skaidrā vai bezskaidrā naudā.  

 
6. Pretenziju iesniegšana 

Visas akcijas dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar 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. 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 un BALTA pārdošanas punktos. 

http://www.balta.lv/

