Loterijas “Laiks ceļot!” noteikumi.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Loterijas organizētājs “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003387032, turpmāk tekstā – Organizators, adrese Ūdens iela 12 - 115, Rīga, LV-1007.
1.2. Organizētai loterijai „Laiks ceļot!” ir laimes līguma raksturs un tās dalībnieka iegūtajai
balvai ir gadījuma raksturs.
1.3. Loterijas norises laiks ir no 2017. gada 01.jūnija līdz 2017.gada 16.jūlijam (ieskaitot).
1.4. Loterijas beigu datums ir 2017.gada 20.jūlijs, kad tiek publicēts loterijas uzvarētājs.
1.5. Loterija norisinās e-pārdošanas lapā www.polise24.lv .
1.6. Loterijas dalībnieks – fiziskas personas, kas loterijas laikā ir sasnieguši vismaz 18 gadu
vecumu un kas loterijas norises laikā iegādājas ceļojumu apdrošināšanu e-pārdošanas lapā
www.polise24.lv .
1.7. “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS darbinieki nav Loterijas dalībnieki un akcijas
laikā iegādājoties ceļojumu apdrošināšanu, izlozē nepiedalās. Darba tiesisko attiecību
pārtraukšanas gadījumā ar iepriekš minēto darba devēju attiecīgās personas iegūst tiesības kļūt
par Loterijas dalībniekiem un piedalīties Loterijā saskaņā ar šīs Loterijas noteikumiem.
2.

Laimestu fonds.

2.1. Loterijas laimestu fondu veido 1 (viens) laimests.
2.2. Loterijas laimesta fonda kopējais apmērs ir 49.79 EUR (četrdesmit deviņi eiro, 79 eiro
centi).
2.3. Loterijas laimesta balvas: 1 (viens) Jaguar Koferis 53 cm SOUL zilā krāsā, 49.79 EUR
(četrdesmit deviņi eiro, 79 eiro centi) vērtībā.
2.4. Loterijas dalībnieku aptuvenas izredzes laimēt ir 1 : 3500
3. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi.
3.1. Viena ceļojumu apdrošināšanas polise tiek reģistrēta dalībai Loterijā tikai vienu reizi.
3.2. Lai piedalītos Loterijā, tās norises laikā no 2017. gada 1.jūnija līdz 2017.gada 16.jūlijam
(ieskaitot), ir jāiegādājas ceļojumu apdrošināšanu e-pārdošanas lapā www.polise24.lv
3.3. Dalībnieks automātiski piedalās izlozē, ja ir izpildīts šo noteikumu 3.1. un 3.2.punkts.
3.4. Piedaloties Loterijā, tās dalībnieks piekrīt savu personas datu izmantošanai Loterijas
norises vajadzībām.
3.5. Piedaloties Loterijā, tās dalībnieks automātiski piekrīt, ka laimesta iegūšanas gadījumā tā
personas dati (vārds, uzvārda pirmais burts, tālruņa pirmie 5 cipari) tiks izmantoti Loterijas
laimestu paziņošanai publiskā vidē t.sk. sociālajos tīklos.
3.6. Lai piedalītos Loterijā, ceļojumu apdrošināšanas polisei ir jābūt pilnībā apmaksātai.
4.

Laimestu izlozes kārtība.

4.1. Loterijas laimestu ieguvējs tiks noteikts 1 (vienā) izlozē
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4.2. Izlozes norises kārtība – datorprogramma, izmantojot Microsoft Office Excel gadījuma
skaitļu ģeneratoru, izvēlēsies balvai vienu uzvarētāju no visiem Loterijas dalībniekiem, kuri būs
izpildījuši Loterijas noteikumu 3.punkta nosacījumus. Izloze tiks veikta pēc nejaušības principa.
4.3. Izloze notiks “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS birojā, Ūdens ielā 12, Rīgā, 2017.
gada 20. jūlijā plkst. 11:00.
4.4. Loterijas uzvarētāja noteikšanā piedalās izlozes komisija, kuras sastāvā ietilpst 3 (trīs)
“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS pārstāvji.
4.5. Izlozes komisija apstiprina Loterijas izlozes rezultātus un sastāda protokolu par laimējušās
personas noteikšanu, kurā norāda loterijas atļaujas saņēmēja nosaukumu, juridisko adresi,
reģistrācijas numuru, loterijas nosaukumu, laimējušās personas noteikšanas vietu un datumu,
personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā, laimesta nosaukumu un laimējušās
personas vārdu un uzvārdu. Protokola kopija tiek glabāta Organizatora grāmatvedībā.
4.6. Laimējušo personu vārdi tiks publicēti 2017.gada 20.jūlijā “InterRisk Vienna Insurance
Group” AAS mājas lapā un uzņēmuma Facebook profilā.
5.

Laimesta saņemšana.

5.1. Loterijas Organizators ar laimējušām personām sazināsies uz klienta norādīto tālruni
personīgi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes norises brīža.
5.2. Loterijas dalībnieks, kurš būs laimējis, varēs to saņemt “InterRisk Vienna Insurance
Group” AAS galvenajā birojā Rīgā, Ūdens ielā 12, iepriekš par to vienojoties ar loterijas
Organizatoru elektroniskā veidā, nosūtot e-pastu uz marketings@interrisk.lv
5.3. Saņemot laimestu, ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un jāparaksta pieņemšanas –
nodošanas aktu, kurā norādīts saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas
adrese, pasta indekss, balvas nosaukums un vērtība.
5.4. Visi laimesti tiks izsniegti līdz 2017.gada 11.augustam.
5.5. Ja persona, kura laimējusi loterijas balvu, nebūs ieradusies saņemt laimestu noteiktajā laikā
un vietā, loterijas Organizators ir tiesīgs balvu anulēt un paturēt to savā rīcībā un atsevišķi lemj
par balvas tālāku izmantošanu.
5.6. Loterijas laimestu nav iespējams saņemt citas mantas vai skaidras naudas veidā.
5.7. Loterijas laimesta ieguvējs ir tiesīgs atteikties no laimesta.
6.

Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

6.1. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Akciju, ir jāiesniedz rakstveidā Organizatoram (adrese:
Ūdens iela 12, Rīga, LV-1007) ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Loterijas norises
beigām. Organizators izskata iesniegto pretenziju 14 (četrpadsmit) dienu laikā.
7.

Citi noteikumi

7.1. Ar loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapas www.interrisk.lv.
7.2. Loterijas dalībnieks piekrīt, ka viņa dati tiks izmantoti loterijas ietvaros.
7.3. Loterijas dalībniekam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz balvas iegūšanas, tās
saņemšanas vai izmantošanas izmaksām. Pretenzijas par sniegtās preces vai pakalpojuma
kvalitāti, ko nodrošina balvas sniedzējs, Loterijas dalībnieks var iesniegt attiecīgās preces vai
pakalpojuma sniedzējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.4. Organizators neuzņemas nekādus papildus izdevumus, kas var būt saistīti ar balvas
izlietošanu.
7.5. Loterijas dalībniekiem papildus izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos loterijā, nav plānoti.
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