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Pakalpojuma loterijas 

“Jubilejas loterija – dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrājumu 

līgumslēdzējiem” 

(loterijas atļaujas Nr. 5907) 

Noteikumi 

 

  

1. Vispārīgie noteikumi:  
1.1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs - Compensa Life Vienna 

Insurance Group SE Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas Nr. 50003958651, 

juridiskā  adrese Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004, Latvija, turpmāk tekstā – 

Apdrošinātājs.  

1.2. Loterija – Apdrošinātāja organizēta loterija “Jubilejas loterija – dzīvības 

apdrošināšana ar līdzekļu uzkrājumu līgumslēdzējiem”, kurai ir laimes 

līguma raksturs un kuras dalībnieka iegūtajai balvai ir gadījuma raksturs.  

1.3. Loterija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.  

1.4. Loterijas norises laiks ir no 2019.gada 2.septembra līdz 2019.gada 1.novembrim.   

1.5. Loterijas dalībnieks –  Apdrošinātāja klients – rīcībspējīga fiziska persona 

(vecumā no 18 gadiem, kurš reģistrēts Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā un 

tam ir piešķirts personas kods), un kurš atbilstoši šo noteikumu 1.4. punktā  

noteiktajā laika posmā ir noslēdzis ar Apdrošinātāju dzīvības apdrošināšanas 

līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu. 

 

 

2. Laimestu fonds:  

2.1. Kopējā laimestu fonda vērtība ir 900.00 EUR (deviņi simti eiro).  

2.2. Loterijas laimestu fondu veido 3 (trīs) naudas laimesti – ieskaitījums dzīvības 

apdrošināšanas uzkrājumā, saskaņā ar Loterijas dalībnieka noslēgto līgumu, 

katram 300.00 EUR (trīs simti eiro) vērtībā. 

2.3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt ir aptuveni 1:300.  

 

3. Piedalīšanās noteikumi:  

3.1. Lai piedalītos šo noteikumu 2. punktā minētā laimesta izlozē, Loterijas 

dalībniekam, Loterijas norises laika posmā (1.4. punkts) ir jānoslēdz ar 

Apdrošinātāju dzīvības apdrošināšanas līgums ar līdzekļu uzkrāšanu. 

3.2. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, sākot ar tā spēkā stāšanās brīdi. Līgums stājas 

spēkā nākamajā dienā plkst. 00:00 (pēc Latvijas Republikas laika) pēc pirmās 

apdrošināšanas prēmijas iemaksas.  

3.3. Apdrošinātāja klients automātiski kļūst par Loterijas dalībnieku, ja ir izpildīti šie 

noteikumi.  

3.4. Loterijā nav tiesīgi piedalīties Apdrošinātāja darbinieki un apdrošināšanas aģenti.  

 

 

4. Laimētāju noteikšana  

4.1. Loterijas laimestu ieguvēji tiks noskaidroti  Apdrošinātāja birojā, Rīgā, Vienības 

gatve 87h, no Loterijas dalībnieku noslēgto līgumu saraksta pēc nejaušības 

principa. Izloze tiks veikta ar datorprogrammas palīdzību, izmantojot 

gadījumskaitļu ģeneratoru.  
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4.2. Loterijas izlozes laikā tiks noskaidroti laimētāji, kuri laika posmā no 2019.gada 

2.septembra plkst. 00:00 līdz 2019.gada 28.oktobrim plkst. 23:59 būs noslēguši ar 

Apdrošinātāju dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu. Izloze 

notiks 01.11.2019. plkst. 11:00,  Apdrošinātāja centrālajā birojā, Vienības gatvē 

87h, Rīgā.  

 

 

5. Laimētāju paziņošana:  

5.1. Loterijā laimējušās personas vārds un uzvārds 2019.gada 1.novembrī tiks 

publicēts  Apdrošinātāja tīmekļvietnē www.compensalife.lv sadaļā “Jaunumi” un 

ar laimētāju 2 (divu) darba dienu laikā pēc Loterijas izlozes,  Apdrošinātāja 

pārstāvis sazināsies individuāli.  

5.2. Piedaloties šajā Loterijā, klients piekrīt savu datu apstrādei šīs Loterijas mērķiem, 

ievērojot Apdrošinātāja Paziņojumu par privātumu. 

 

 

6. Laimesta saņemšana:  

6.1. Loterijas dalībnieks, kurš būs laimējis Loterijas izlozē, Loterijas laimestu 2 (divu) 

darba dienu laikā pēc Loterijas izlozes saņems kā apdrošināšanas prēmijas 

iemaksu savā, ar Apdrošinātāju noslēgtajā, dzīvības apdrošināšanas līgumā ar 

līdzekļu uzkrāšanu. 

6.2. Ja Loterijas dalībnieks loterijas norises laikā ir noslēdzis vairākus dzīvības 

apdrošināšanas līgumus ar līdzekļu uzkrāšanu, tad kopējā iemaksa tiek sadalīta 

vienādās daļās, atbilstoši katru daļu ieskaitot attiecīgajā līgumā.  

6.3. Loterijas laimestu nevar apmainīt pret citām precēm vai saņemt skaidrā naudā.  

 

7. Pretenzijas un to izskatīšana:  

7.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt rakstisku pretenziju par Loterijas norisi, 

iesniedzot to Apdrošinātājam, adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004, 

Latvija.  Apdrošinātājs izskata iesniegto pretenziju un 10 (desmit) darba dienu 

laikā sniedz iesniedzējam atbildi lēmuma formā.  Apdrošinātājs ir tiesīgs 

apmierināt šo pretenziju vai arī pamatoti noraidīt to.  

 

8. Īpašas piezīmes:  

8.1. Apdrošinātājam ir tiesības izslēgt Loterijas dalībnieku no Loterijas, kā arī atteikt 

viņam Loterijas laimesta izsniegšanu, ja dalībnieks ir sniedzis nepilnīgas vai 

nepatiesas ziņas par sevi, kā arī gadījumā, ja Apdrošinātāja rīcībā nonāk 

informācija par Loterijas dalībnieka rīcību, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem.  

8.2. Ar Loterijas noteikumiem, kurus ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcija, iespējams iepazīties www.compensalife.lv  
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