
 

 
 
 
 

Pakalpojuma loterijas 
„Drošs brauciens vasarā!” 

noteikumi 
 

1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS: 

AAS “BTA Baltic Insurance Company”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103840140, juridiskā 
adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija 

 
2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

„Drošs brauciens vasarā!” pakalpojumu loterija, turpmāk - Loterija, notiek visā Latvijas 
Republikas teritorijā. 

 
3. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 17.aprīlis, loterijas norises beigu datums ir 
2019. gada 27.maijs. Periods, kurā iespējams pieteikt savu dalību Loterijā, ir no 2019. gada 
17.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019. gada 20.maijs plkst. 23:59. 

 
4. BALVU FONDS: 

Balva Skaits 

Vienas 

balvas 

vērtība, 

EUR 

Kopējā 

vērtība, 

EUR 

Elektro-skrejritenis, modelis JOYOR F3, baltā 

krāsā, no SIA "TOED GROUP" (reģ.nr. 

40203049878)  1 568.00 568.00 

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 568.00 

 
5. PAKALPOJUMU DAUDZUMS: 

5.1. Loterijas pakalpojumu skaits, kuru iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, netiks 

ierobežots. 

5.2. Loterijas pakalpojums ar akcijas noteikumiem nav un nebūs pieejams tirdzniecībā 

pirms vai pēc 3. punktā norādītajiem periodiem. 

 
6. LOTERIJAS DALĪBNIEKI: 

6.1. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kas sasniedzis 18 gadu 

vecumu. 

6.2. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka 

Loterijā piedalīsies 3 000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 1 

(viens) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot - 1 (viens) pret 3 000 (trīs tūkstoši). 

6.3. Loterijā nevar piedalīties AAS “BTA Baltic Insurance Company” darbinieki un viņu 

ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai 

vecvecākiem). Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai 

viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 

 

 

 



 

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

7.1. Lai piedalītos Loterijā, laika posmā no 2019. gada 17.aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019. 

gada 20.maija plkst. 23:59, dalībniekam vienā pirkuma reizē jāiegādājas vismaz 

1 (viena) Privātīpašuma apdrošināšanas polise, kas ir noslēgta uz 5 gadiem 

ar akcijas nosacījumiem, un ir veikta polises apmaksa pilnā apmērā vai tās 

pirmais maksājums. 

7.2. Pēc Loterijas pakalpojuma iegādes var piedalīties Loterijā, aizpildot reģistrēšanās 

anketu BTA mājas lapā https://www.bta.lv/lv/offers/akcijas/majokla-apdrosinasanas-

akcija  Reģistrācija ir jāveic līdz 2019. gada 20.maija plkst. 23:59. 

7.2.1. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, iegādātās polises numurs, tālruņa numurs, e-

pasts, kā arī jāapstiprina iepazīšanās ar Loterijas noteikumiem. 

7.2.2. Pēc dalībnieka reģistrācijas Loterijā, ja tā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna 

parādās apstiprinošs teksts. 

7.2.3. Dalība Loterijā tiek pieņemta, ja persona iegādājas Privātīpašuma 

apdrošināšanas polisi, kas ir noslēgta uz 5 gadiem ar akcijas nosacījumiem. 

7.2.4. Reģistrācija ir bez maksas. 

7.3. Pirkums, kas veikts pirms vai pēc Loterijas laika, tiks uzskatīts par nederīgu, lai 

piedalītos balvas izlozē. 

7.4. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts Loterijai. 

7.5. Lai pretendētu uz balvu fondu, pakalpojuma iegādes apmaksai jābūt veiktai saskaņā 

ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem (ir veikta polises apmaksa pilnā apmērā vai 

tās pirmais maksājums). 

7.6. Nepareizi veiktas reģistrācijas Loterijā nepiedalās. 

7.7. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki būs iesnieguši saistībā ar dalību 

Loterijā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām. 

7.8. Pēc Loterijas izlozes dalībnieku reģistrācijas personu dati tiks dzēsti. 

7.9. Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem un, ka 

Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu 

datus Loterijas uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai www.bta.lv, kā arī laimestu 

izsniegšanai.  

 
8. IZLOZES KĀRTĪBA UN LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA 

8.1. No visiem Loterijas dalībniekiem, kuri reģistrējuši polises numurus šajos noteikumos 

paredzētajā kārtībā, šo noteikumu 4. punktā norādītais balvu fonds tiks izlozēts 1 

(vienā) izlozē: 

8.1.1. Izloze notiks 2019. gada 27. maijā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 

2019. gada 17. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2019. gada 20. maija plkst. 23:59. 

8.1.2. Laimestu ieguvēji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc 

nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

8.2. Izlozē tiks izlozēti papildu 2 (divi) rezervisti gadījumam, ja primārā izlozētā laimētāja 

reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks 

ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezervisti saņems tiesības uz balvu rindas 

secībā, kādā tie tiks izlozēti. 

8.3. Izloze notiks Loterijas rīkotāju telpās – Sporta ielā 11, Rīgā, 27. maijā plkst. 15:00. 

https://www.bta.lv/lv/offers/akcijas/majokla-apdrosinasanas-akcija
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8.4. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes ar Loterijas uzvarētāju sazināsies, zvanot vai 

nosūtot SMS uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru, publiskos uzvarētāja vārdu un 

uzvārdu mājas lapā www.bta.lv un BTA sociālo tīklu kontos. 

 
9. LOTERIJAS ORGANIZATORS NEATBILD PAR: 

9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas 

pakalpojumu vai saņemot balvu; 

9.2. Sekām, kas radušās nepareizu datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ 

radītā, neprecizitātēm; 

9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kas radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta 

reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. 

 
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

10.1. Lai saņemtu balvu, laimētājam jāierodas AAS “BTA Baltic Insurance Company” birojā 

Rīgā, Sporta ielā 11, līdz 2019. gada 21.jūnijam, balvas saņemšanas laiks darba 

dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. 

10.2. Lai saņemtu balvu, Loterijas uzvarētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments 

(pase, ID). 

10.3. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, balva netiek 

izsniegta. 

10.4. Loterijas laimētājs savu balvu varēs saņemt līdz 2019. gada 21.jūnijam. Pēc 2019. 

gada 21.jūnija balva vairs netiek izsniegta. 

10.5. Ja Loterijas laimētājs līdz 2019. gada 21.jūnijam nav ieradies pēc laimētās balvas, 

Loterijas laimētājs zaudē savu Loterijas laimētāja statusu, un balva bez jebkādas 

kompensācijas pāriet AAS “BTA Baltic Insurance Company” īpašumā. 

10.6. Saņemot laimēto balvu, Loterijas laimētājs un Loterijas rīkotāji paraksta balvas 

pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas 

akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par 

balvu. 

10.7. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas 

radušies, izmantojot balvu.  

10.8. Balvas apmaiņa pret citu balvu, izmaksa skaidrā naudā vai balvas sūtīšana ar pasta 

starpniecību netiek pieļauta.  

10.9. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, 

piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 

10.10. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas 

pret šiem Loterijas noteikumiem. 

10.11. Loterijas rīkotāji nav atbildīgi par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par 

balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas 

dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem 

nav izdevies sazināties. 

10.12. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu 

gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.  

10.13. Loterijas nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja 

dalībnieks: 

10.13.1. Ir reģistrējis vienu polises numuru ar konkrētu identisku apdrošināto personu 

vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt; 

http://www.bta.lv/


 

10.13.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu polises numuru, mainot tajā simbolus uz 

līdzīgiem vai mainot simbolu kombināciju; 

10.13.3. Ir reģistrējis nepatiesus datus; 

10.13.4. Ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas 

prettiesiskumu. 

 
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi līdz 2019. gada 

21.jūnijam, iesniedzot AAS “BTA Baltic Insurance Company” Sporta ielā 11, Rīgā, LV-

1013, rakstisku iesniegumu, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, 

pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 

11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 
 
 
 

Evija Matveja, 
Valdes locekle 

 
Oskars Hartmanis, 

Valdes priekšsēdētāja vietnieks 
 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 



Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-l050, faktiskā adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV-1011, tālr.67504955, e-pasts pasts@iaui.
gov.lv, www.iaui. gov.lv

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Nr. 5656

Privātīpašuma apdrošināšanas polises pirkuma
Izsniegta

ATĻAUJA

loterijas

organizēšanai
"Drošs brauciens vasarā!"

Pakalpojumu sniedzējs:

AAS “BTA Baltic Insurance Company”
40103840140
Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

Organizētājs:

Derīga: no 17.04.2019.
līdz 27.05.2019.

Loterijas norises vieta: Latvijas Republika

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Signe BirnePriekšniece

02.04.2019.
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