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COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP ADB LATVIJAS FILIĀLES  

„COMPENSA OCTA PAVASARA LOTERIJA“ LOTERIJAS  NOTEIKUMI 

 
1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Loterijas organizētājs un pakalpojuma sniedzējs: Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas 

filiāle, vienotais reģistrācijas numurs 40103942087, turpmāk tekstā – Organizators, adrese Vienības gatve 

87h, Rīga, LV-1004. 

1.2. Loterija norisināsies Latvijas Republikas teritorijā, Organizatora klientu apkalpošanas  nodaļās. 

1.3. OCTA Pavasara loterijas norises laika sākuma datums: 2019.gada 8.aprīlis. 

1.4. OCTA Pavasara loterijas norises laika beigu datums: 2019.gada 1.jūnijs. 

1.5. Loterijas izlozes datumi: 2019.gada 1.maijs, 2019.gada 1.jūnijs.  

1.6. Loterijas dalībnieks – juridiskas personas un fiziskas  personas, kas akcijas laikā ir sasnieguši vismaz 

18 gadu vecumu, ja tas personīgi (juridiskas personas - ar pārstāvja starpniecību) piedalās loterijā, kā arī ja 

ir iegādājies Organizatora izplatīto OCTA (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas)  polisi klātienē un interneta vietnē “www.online.compensa.lv” laika posmā no 

2019.gada 8.aprīļla līdz 2019.gada 31.maijam jebkurā no Organizatora klientu apkalpošanas nodaļām visā 

Latvijas Republikas teritorijā. 

1.7. Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles vai SIA “Compensa Services” darbinieki nav 

un nedrīkst būt loterijas dalībnieki un laimestu saņēmēji. 

 

2. Dāvanu (laimestu) fonds 

2.1. Loterijas dāvanu (laimestu) fondu veido produkti, kam ir materiālā vērtība: 2 (divas) Degvielas kartes, 

katra EUR 500,00 (pieci simti eiro, 00 centi) vērtībā. Dāvanu karti paredzēts izmantot laika posmā no 

2019.gada 01.jūnija līdz 2019.gada 31.decembrim Latvijas Republikas teritorijā, SIA “NESTE Latvija” 

degvielas uzpildes stacijās. 

2.2. Loterijas dāvanu (laimestu)  fonda kopējais apmērs ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro, 00 centi). 

2.3. Loterijas dalībnieku aptuvenas izredzes laimēt ir 2:15 000. 

 

3. OCTA Pavasara loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 

3.1. Viens dalībnieks drīkst veikt dalību loterijā vienu reizi, neatkarīgi no apmeklējuma reizēm klientu 

apkalpošanas nodaļā un OCTA polises iegādes skaita1.6.punktā noteiktajā laika periodā. 

3.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekiem ir nepieciešams iegādāties vismaz vienu Organizatora izplatīto OCTA 

polisi akcijas periodā. 

3.3. Loterijā nav tiesīgi piedalīties Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles vai SIA 

“Compensa Services” darbinieki. Darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā ar iepriekš minētajiem 

darba devējiem attiecīgās personas iegūst tiesības kļūt par Loterijas dalībniekiem un piedalīties Loterijā 

saskaņā ar šīs Loterijas noteikumiem. 

 

4. Laimestu izlozes kārtība 

4.1. Loterijas laimestu ieguvēji tiks noteikti pēc nejaušības principa izlozējot laimētājus, kas tiek noteikti 2 

izložu reizēs: 2019.gada 1.maijā pl.14,00 un  2019.gada 1.jūnijā pl.14,00; izlozes vieta – Vienības gatve 87h, 

Rīga, Compensa birojs, 4.stāvs. 

4.2. Izložu uzvarētāji tiks paziņoti interneta vietnē www.compensa.lv 2019.gada 1.maijā pl.16.00, kā arī 

2019.gada 1.jūnijā pl.16.00.  

http://www.compensa.lv/


4.3. Katrs no Laimestiem paredzēts tikai vienai personai – Dalībniekam, ja nevienojas ar organizatoru par 

citu kārtību. 

 

5. Laimestu saņemšana 

5.1. Loterijas laimestu ieguvējam balva jāizņem 3 mēnešu laikā kopš akcijas beigām, proti, līdz 2019.gada 

01.septembrim (ieskaitot) Compensa birojā Vienības gatvē 87h vai pēc atsevišķas vienošanās Compensa 

reģionālajā filiālē, uzrādot  organizētājam laimīgās OCTA polises izdruku, kā arī personas apliecinošu 

dokumentu. Laimests nevar tikt kompensēts naudas veidā. 

5.2. Saņemot laimestu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu un paraksta pieņemšanas – 

nodošanas aktu, kurā norādīts saņēmēja vārds un uzvārds, dzimšanas datumu, elektroniskā adrese, pasta 

indekss, laimesta nosaukums. Saņemot laimestu, klients apliecina, ka viņš piekrīt personas datu apstrādei, 

lai organizators spētu izpildīt šīs Loterijas noteikumus. 

5.3.  Ja personas, kuras laimējušas loterijas balvas, nebūs ieradušās saņemt laimestu noteiktajā laikā un 

vietā, loterijas Organizators ir tiesīgs balvu anulēt un paturēt to savā rīcībā un atsevišķi lemj par laimestu 

tālāku izmantošanu. 

 

6. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

Visas Loterijas dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar Loteriju, ir jāiesniedz rakstveidā Organizatoram 

juridiskajā adresē Vienības gatve 87h, Rīgā, LV-1004, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Loterijas 

norises beigām. Organizators izskata iesniegto pretenziju 5 (piecu) dienu laikā. 

 

7. Īpašas piezīmes 

7.1. Loterijas dalībnieks piekrīt, ka viņa dati tiks izmantoti loterijas ietvaros. 

7.2. Organizators neuzņemas nekādus papildus izdevumus, kas var būt saistīti ar laimesta izlietošanu. 

7.3. Loterijas dalībniekiem pēc laimesta saņemšanas papildus izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos loterijā, 

nav plānoti. 

 

 

 

 


