
 

 

 

 
 
“Ceļojuma apdrošināšanas akcija” noteikumi 
 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: AAS "BALTA", juridiskā adrese - Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039, Latvija, 
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003049409 (turpmāk tekstā - BALTA). 

1.2. Akcijas norises teritorija ir Latvijas Republika. 

1.3. Lai akcijas dalībnieks kvalificētos dalībai „Ceļojumu apdrošināšanas akcija”, dalībniekam ir jāiegādājas BALTA ceļojumu 
apdrošināšanas polise akcijas laikā no 2016.gada 1.februāra plkst. 0:00 līdz 2016.gada 31.marta plkst. 23:59 (ieskaitot). 

1.4. Loterijas norises periods: no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 8.aprīlim. 
 
2. Laimestu fonds un izredzes laimēt 

2.1. Akcijas laimesta fonds ir 3 (trīs) Sportland dāvanu kartes, katra 200.00 EUR (divi simiti eiro, 00 centi) vērtībā, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, kopējais laimesta fonds – 600.00 EUR (seši simti eiro, 00 centi) 

2.2. Prognozētais akcijas dalībnieku skaits ir 5 000. Tādējādi izredzes laimēt izlozē katram dalībniekam ir 3:5 000. 
 
3. Izlozes norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 

3.1. Akcijā piedalās ikviena fiziska persona, kura BALTA filiāļu tīklā, kontaktu centrā vai interneta vietnē www.baltaonline.lv 
akcijas laikā iegādājusies ceļojuma apdrošināšanas polisi ar Ziemas sportu segumu, un polises darbība stājas spēkā akcijas 
laikā. 

3.2. Piedaloties akcijā, persona automātiski piekrīt, ka uzvaras gadījumā tās personas dati (vārds, uzvārds, mob.tālr. pirmie 4 
cipari) tiks izmantoti akcijas laimētāju izziņošanai (saskaņā ar punktu 6.1.). 

3.3. Akcijā nedrīkst piedalīties BALTA darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

3.4. Akcijā nedrīkst piedalīties personas, jaunākas par 18 gadiem.  
 
4. Akcijas dalībnieku izdevumi 

4.1. Akcijas dalībniekiem, lai piedalītos akcijā, nav nekādu papildus izdevumu. 

4.2. Visus ar izlozes laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks akcijas organizētājs. 
 
5.  Izlozē laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums 

5.1. Uzvarētāju izloze notiks BALTA centrālajā birojā, Raunas ielā 10/12, Rīgā, 2016. gada 8. aprīlī plkst. 13.00.  

5.2. Pirms izlozes BALTA elektroniski izveidos personu sarakstu, kuras kvalificējas dalībai izlozē (saskaņā ar punktu 3.1.), 
piešķirot katram izlozes dalībniekam kārtas numuru. 

5.3. Izloze tiks veikta pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datorprogrammas palīdzību (izmantojot Microsoft Office 
Excel gadījuma skaitļu ģeneratoru). 
 
6. Izlozē laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums. Pieteikšanās laimestam un laimesta 
saņemšana 

6.1. 2016.gada 8.aprīlī laimējušo personu vārdi un uzvārdi tiks publicēti BALTA mājas lapā www.balta.lv un tur būs pieejami 
līdz 2016.gada 8.maijam. 

6.2. Ar laimētājiem BALTA sazināsies personīgi un vienosies par balvas saņemšanu. Laimētāji ar BALTA var sazināties Raunas 
ielā 10/12.  

6.3. Laimests tiks nodots laimējušajai personai, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniedzot pases kopiju BALTA 
centrālajā birojā, Raunas ielā 10/12, Rīgā.  

6.4. Par laimesta saņemšanu laimētājam nav nekādu papildus izdevumu. 

6.5. Pēc 2016.gada 8.maija akcijas laimests vairs netiks izsniegts. 

6.6. Akcijas uzvarētājs ir tiesīgs atteikties no laimesta. 

6.7. Laimestu nevar saņemt citas mantas veidā, skaidrā naudā vai nodot tiesības uz laimesta saņemšanu citai personai. 
 
7. Pretenziju iesniegšana 

7.1. Visas akcijas dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar akciju, jāiesniedz rakstveidā līdz 2016.gada 2.martam, nosūtot 
pretenziju uz BALTA adresi Raunas ielā 10/12, Rīgā, 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. 
 
8. Citi noteikumi 

8.1. Ar akcijas noteikumiem iespējams iepazīties BALTA mājas lapā www.balta.lv un BALTA pārdošanas punktos. 

http://www.balta.lv/
http://www.balta.lv/

