
 

 

Pakalpojuma loterijas 
“Tavs Zelta partneris” noteikumi 

 

1. Preču izplatītājs un loterijas organizētājs 
Preču izplatītājs un loterijas organizētājs ir Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas 
filiāle, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103942087, juridiskā adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, 
LV-1004, Latvija (turpmāk - Compensa). 

2. Loterijas norises teritorija 
“Tavs Zelta partneris” pakalpojumu loterija, turpmāk - Loterija, notiek visā Latvijas Republikas 
teritorijā.  

3. Loterijas norises laiks 
3.1. Loterijas norises sākuma datums ir 2021. gada 8. februāris. Loterijas norises beigu datums 

ir 2021. gada 12. maijs. 
3.2. Periods, kurā iespējams pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2021. gada 8. februāra plkst. 00:00 

līdz 2021. gada 9. maijam plkst. 23:59. Loterijas dalības reģistrācija, kas veikta pirms vai pēc 
šajā punktā minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās Loterijas balvu izlozēs. 

4. Balvu fonds 
4.1. Nedēļas balvas 
 

Balva 
 
Skaits 

Vienas 
balvas 

vērtība, EUR 

Kopējā 
vērtība, 

EUR 

 
5 gramu PAMP zelta stienis no Tavex SIA 
(reģ.nr. 40003585673)  

 

13 

 

278,16 

 

3616.08 

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 3 616.08 

4.2. Loterijas balvu fonda kopējā vērtība (šo noteikumu 4.1. punkts), ieskaitot PVN ir 3 616,08 
EUR (trīs tūkstoši seši simti sešpadsmit eiro, 08 centi). 

5. Loterijas dalībnieki 
5.1. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kas sasniedzis 18 gadu 

vecumu. 
5.2. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā 

piedalīsies 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt 1 no 13 laimestiem ir 1 
(viens) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot - 1 (viens) pret 1000 (viens tūkstotis). 

5.3. Loterijā nevar piedalīties Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle 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. 

 
6. Piedalīšanās noteikumi 

6.1.  Par Loterijas dalībnieku (tālāk tekstā – Dalībnieks) var kļūt fiziska persona, kura sasniegusi 
18 gadu vecumu un kurai izlozes brīdī ir spēkā esoši Compensa privātpersonu 
apdrošināšanas līgumi kā KASKO, OCTA, Zelta OCTA, Īpašuma apdrošināšana, Nelaimes 
gadījumu apdrošināšana, Civiltiesiskā apdrošināšana vai Seesam kritisko saslimšanu 
apdrošināšana (turpmāk- polises) un ir vismaz 2 (divas) Compensa polises, kas ir vienāda 



 

 

vai atšķirīga veida, vai ir viena  polise, kurā iekļauti vismaz 2 (divi) apdrošināšana veidi.  
6.2. Par 6.1. punktā minētajām polisēm, Dalībnieks ir veicis apdrošināšanas prēmiju apmaksu, 

atbilstoši polišu nosacījumiem, un polisēs ir norādīts kā Apdrošinājuma ņēmējs.  
6.3. Vismaz vienai no 6.1. punktā minētajām polisēm jābūt iegādātai Compensa klientu 

apkalpošanas centros, zvanu centrā zvanot uz 8888, interneta vietnē vai pie sadarbības 
partneriem periodā no 2021. gada 8. februāra plkst. 00:00 līdz 2021. gada 9. maijam plkst. 
23:59.  

 
Piemērs: 
Dalībnieks  
(Apdrošinājuma 
ņēmējs) 

Izlozes brīdī spēkā esošas polises Loterijā  
polisi var pieteikt  Pirkums pirms  

Loterijas 
norises laika 

Pirkums Loterijas  
norises laikā 

Jānis Paraudziņš KASKO 
 

OCTA  Jā 
Var pieteikt OCTA, jo tā 
iegādāta loterijas norises  

laikā, un personai ir 
vairāk nekā viena spēkā 

esoša polise 
Juris Paraudziņš  Īpašuma apdrošināšana 

Tajā iekļauti 3 
apdrošināšanas veidi: 
1. Īpašuma 

apdrošināšana 
2. Civiltiesiskā 

apdrošināšana 
3. Nelaimes gadījumu 

apdrošināšana 

 Jā 
Var pieteikt Īpašuma 

apdrošināšanas polisi, jo 
tā iegādāta loterijas 
norises laikā un tajā  

iekļauti vairāki 
apdrošināšanas veidi 

Ieva Paraudziņa  OCTA  Nē 
 Nevar pieteikt, jo ir tikai  

viena polise ar vienu 
apdrošināšanas veidu 

 

6.4. Pēc 6.punktā minēto pakalpojumu iegādes var piedalīties Loterijā, aizpildot reģistrēšanās 
pieteikumu Compensa mājas lapā https://www.compensa.lv/akcijas/zelts. Reģistrācija ir jāveic 
līdz 2021. gada 9. maijam plkst. 23:59. 

6.4.1. Reģistrācijas pieteikumā jānorāda apdrošinājuma ņēmēja vārds, uzvārds, loterijas 
norises termiņā iegādātās polises numurs, tālruņa numurs, e-pasts, jāapstiprina 
sava piekrišana Compensa jaunumu un citu komerciālu paziņojumu saņemšanai, kā 
arī jāapstiprina iepazīšanās ar Loterijas noteikumiem. 

6.4.2. Pēc reģistrācijas pieteikuma nosūtīšanas (šo noteikumu 6.4.1. punkts) Dalībnieks, 
kas ir veicis korektu reģistrāciju, saņem apstiprinājuma e-pastu par veiksmīgu 
reģistrēšanos Loterijai. 

6.4.3. Nepareizi veiktas reģistrācijas Loterijā nepiedalās. 
6.4.4. Atkārtoti saņemts reģistrācijas pieteikums Loterijai par polisi, kura iepriekš jau ir 

reģistrēta dalībai, tiek dzēsts. 
6.4.5. Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem un, 

ka Loterijas rīkotājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot personas datus Loterijas 

https://www.compensa.lv/akcijas/zelts


 

 

uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai www.compensa.lv, kā arī laimestu 
izsniegšanai. 
 

7. Loterijas dalībnieku izmaksas 
7.1.   Loterijas dalībniekiem, lai piedalītos loterijā, loterijas laikā jāiegādājas Compensa privātpersonu 

apdrošināšanas polise saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu. 
7.2. Visus ar loterijas laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks loterijas organizētājs. 
 
8. Izlozes kārtība un laimētāju noteikšana 
8.1. Loterijas ietvaros katru nedēļu tiks izlozēts 1 (viens)  5 gramu PAMP zelta stienis.  
8.2. No visiem Loterijas dalībniekiem, kuri reģistrējušies šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, šo 

noteikumu 4. punktā norādītais balvu fonds tiks izlozēts 13 (trīspadsmit) izlozēs: 
Izlozes 
kārtas Nr. 

Datums, laiks, kad 
notiks izloze 

Piedalās reģistrācijas, kuras saņemtas 

1. 15.02.2021. plkst. 10.00 no 08.02.2021. plkst.00:00 līdz 14.02.2021. plkst. 23:59 
2. 22.02.2021. plkst. 10.00 no 15.02.2021. plkst.00:00 līdz 21.02.2021. plkst. 23:59 
3. 01.03.2021. plkst. 10.00 no 22.02.2021. plkst.00:00 līdz 28.02.2021. plkst. 23:59 
4. 08.03.2021. plkst. 10.00 no 01.03.2021. plkst.00:00 līdz 07.03.2021. plkst. 23:59 
5. 15.03.2021. plkst. 10.00 no 08.03.2021. plkst.00:00 līdz 14.03.2021. plkst. 23:59 
6. 22.03.2021. plkst. 10.00 no 15.03.2021. plkst.00:00 līdz 21.03.2021. plkst. 23:59 
7. 29.03.2021. plkst. 10.00 no 22.03.2021. plkst.00:00 līdz 28.03.2021. plkst. 23:59 
8. 06.04.2021. plkst. 10.00 no 29.03.2021. plkst.00:00 līdz 04.04.2021. plkst. 23:59 
9. 12.04.2021. plkst. 10.00 no 05.04.2021. plkst.00:00 līdz 11.04.2021. plkst. 23:59 
10. 19.04.2021. plkst. 10.00 no 12.04.2021. plkst.00:00 līdz 18.04.2021. plkst. 23:59 
11. 26.04.2021. plkst. 10.00 no 19.04.2021. plkst.00:00 līdz 25.04.2021. plkst. 23:59 
12. 05.05.2021. plkst. 10.00 no 26.04.2021. plkst.00:00 līdz 02.05.2021. plkst. 23:59 
13. 10.05.2021. plkst. 10.00 no 03.05.2021. plkst.00:00 līdz 09.05.2021. plkst. 23:59 

 

8.3. Loterijas Dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Compensa. Loterijas izlozes notiek šo 
noteikumu 8.2.punktā minētajos attiecīgajos datumos un laikos. Loterijas izlozes vieta ir Rīgā 
Vienības gatvē 87H, 4.stāvā. Loterijas dalībniekiem nav jāierodas uz izlozi, par rezultātu 
laimētājs tiks informēts personīgi. 

8.4. Balvu ieguvējus nosaka pēc nejaušības principa no visām norādītajā laika posmā saņemtajām 
reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.  

8.5. Izlozēs tiks izlozēti papildu 3 (trīs) rezervisti gadījumam, ja kādam no laimētājiem reģistrācija 
nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem vai viņu kontaktinformācija būs norādīta kļūdaini. 
Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezervisti saņems tiesības uz 
balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti. 

 
9. Balvu ieguvēju paziņošana 

9.1. Balvu ieguvēju vārds, uzvārda pirmais burts, kā arī polises numurs tiek publicēti Compensa 
mājas lapā www.compensa.lv attiecīgās izlozes dienā līdz plkst. 23:59. Pilns balvu ieguvēju 
saraksts tiek publicēts Compensa mājas lapā www.compensa.lv līdz 2021. gada 12. maijam 
plkst. 23:59 

http://www.compensa.lv/
http://www.compensa.lv/


 

 

9.2. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes ar Loterijas uzvarētāju sazināsies personīgi, zvanot 
uz Loterijas reģistrācijā norādīto tālruņa numuru vai nosūtot e-pastu uz norādīto e-pasta adresi. 

 
10. Loterija balvu saņemšana 

10.1.  Loterijas nedēļas balvas izsniedz Compensa biroja telpās Rīgā, Vienības gatvē 87H darba 
dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30, iepriekš balvas saņēmējam piesakoties un vienojoties ar 
Compensa par konkrētu laiku, vai arī kādā no Compensa klientu apkalpošanas centriem visā 
Latvijā, iepriekš balvas ieguvējam vienojoties ar Compensa par konkrētu vietu un laiku. 

10.2.  Laimests tiks nodots laimētājam, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, pirms tam uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu. 

10.3. Loterijas balvas izsniedz līdz 2021. gada 31. maijam (ieskaitot). Pēc 2021. gada 31. maija 
balvas vairs netiek izsniegtas un balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēju statusu. Balvas, 
kas netiek izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek 
atkārtoti izlozētas. Tās bez jebkādas kompensācijas paliek Compensa īpašumā un Compensa 
ir tiesības ar šīm balvām rīkoties pēc sava ieskata. 

10.4. Compensa nenes atbildību par Loterijas Dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu 
neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas Dalībnieku sniegtā 
informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no 
Compensa neatkarīgu iemeslu dēļ vai balvu ieguvējs nepiesakās vai neierodas pēc balvas 
šajos noteikumos noteiktajā laikā un kārtībā. 

10.5.  Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta. 
10.6.  Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, 

transporta izdevumi, balvu ieguvējiem netiek segti. Compensa nav atbildīga par balvas 
ieguvēja iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, piedaloties Loterijā vai saņemot 
balvu. 

10.7.   Laimētāji ir tiesīgi atteikties no laimesta. 
 
11. Pretenzijas un to izskatīšana 
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi līdz 2021. gada 31. 

maijam, iesniedzot Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, Vienības gatve 
87H, Rīga, LV-1004 rakstisku iesniegumu, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, 
pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 

11.2. Compensa izskatīs iesniegtās pretenzijas 20 (divdesmit) dienu laikā un sniegs iesniedzējam 
atbildi rakstveidā vai, ja tas būs praktiski iespējams, citā veidā saskaņā ar iesniedzēja lūgumu. 
Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā. 

 
12. Citi noteikumi 
12.1. Loterijas Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteiktas šajos noteikumos un šo noteikumu 

izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas Dalībniekiem. Reklāmas materiālos pieejamai 
informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 

12.2  Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja 
iestājas nepārvaramas varas apstākļi. 



 

 

12.3. Loterijas Dalībnieku personas dati saistībā ar dalību Loterijā tiek apstrādāti saskaņā ar 
Compensa privātuma politiku, kas pieejama Compensa mājas lapā 
https://www.compensa.lv/privatuma-politika/. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Loterijas 
pārskatāmu norisi, tai skaitā balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. 

12.4. Dalībnieks līdz Loterijas attiecīgajai izlozei, ievērojot normatīvo aktu prasības un vēršoties pie 
Compensa ar rakstisku iesniegumu, var atsaukt savu dalību Loterijas turpmākām izlozēm. 
Šādā gadījumā Loterijas Dalībnieks tiek izslēgts no turpmākas dalības Loterijā, tai skaitā 
Loterijas Dalībnieks vairs Loterijā nepiedalās un nepretendē uz balvu. Šāds atsaukums 
neietekmē datu apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma saņemšanai. 

12.5. Dalībnieks ir informēts, ka Loterijas nodrošināšanai nepieciešamie Loterijas Dalībnieka dati 
tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma atbilstoši 
iegādātas apdrošināšanas polises glabāšanas, arhivēšanas un iznīcināšanas periodam, kā to 
nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti. 

12.6. Loterijas noteikumi, ko ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, un pilna 
informācija par Loterijas pakalpojumu ir pieejama Compensa mājas lapā www.compensa.lv, 
kā arī Compensa klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. 

 

 
Aigars Freimanis 
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles vadītājs 

 
 
 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 
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