Pakalpojuma loterijas “Nemaksā par mājokli un iedzīvi vēlreiz – apdrošini un laimē!”
noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Pakalpojumu sniedzējs: „Swedbank P&C Insurance” AS, reģistrēta Igaunijas Republikas
Komercreģistrā, vienotais reģistrācijas Nr.11269248, juridiskā adrese Liivalaia 12, Tallinn,
Igaunija, 15039, kuru Latvijas Republikā pārstāv Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle,
vienotais reģistrācijas Nr. 40103212048, adrese Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.
1.2. Loterijas organizētājs: “Swedbank” AS, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074764, turpmāk tekstā –
Swedbank, adrese Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.
1.3. Loterija - Swedbank organizēta loterija “Nemaksā par mājokli un iedzīvi vēlreiz – apdrošini un
laimē!”, kam ir laimes līguma raksturs un kuras dalībnieka iegūtajai balvai ir gadījuma raksturs.
1.4. Loterija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.
1.5. Loterijas norises laiks ir no 2017. gada 20.marta līdz 2017.gada 24.aprīlim.
1.6. Loterijas dalībnieks – rīcībspējīga fiziska persona kura noteiktajā laika posmā Swedbank
internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē ir noslēgusi mājokļa apdrošināšanas līgumu ar
Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāli un ir “Swedbank” AS klients.
2. Laimestu fonds:
2.1. Loterijas laimestu fondu veido šādas balvas:
2.1.1. Sešas veikala “Depo” (Reģ. nr. 50003719281) dāvanu kartes, katra 500.00 EUR vērtībā (pieci
simti eiro, nulle eiro centi);
2.2. Kopējais laimestu fonds ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, nulle eiro centi).
2.3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt katru no balvām ir 1:300.
3. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
3.1. Loterijas dalībnieks, kurš laika posmā no 2017.gada 20.marta plkst. 00:00 līdz 2017. gada 17.
aprīļa plkst. 23:59 Swedbank internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē noslēdz Mājokļa
apdrošināšanas līgumu par nekustamā īpašuma apdrošināšanu, kas iepriekš nav bijis
apdrošināts Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle, automātiski piedalās šo noteikumu 2.
punktā minēto balvu izlozē.
3.2. Loterijas dalībnieku dati tiek reģistrēti Swedbank datu apstrādes sistēmā (datu bāzes “Centrālās
bankas sistēma” reģistrācijas Nr.1502) un reģistrētie dalībnieki piedalās Loterijā. „Centrālās
bankas sistēmas” pārzinis ir Swedbank un tās darbības un datu apstrādes mērķis – klientu
uzskaitei, pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai un uzturēšanai.
4. Laimētāju noteikšana:
4.1. Izloze, kurā tiks noskaidroti Loterijas noteikumu 2. punktā minēto balvu laimētāji, notiks 2017.
gada 24. aprīlī plkst. 13:00 Swedbank telpās, Rīgā, Balasta dambī 15.
4.2. Jebkurš no balvu laimētājiem var vinnēt tikai vienu balvu no Laimestu fonda.

5. Laimētāju paziņošana:
5.1. Laimējušo personu vārdi, norādot laimestu, tiks publicēti Swedbank mājas lapā www.swedbank.lv
2017. gada 24. aprīlī līdz plkst. 17:00 un ar laimētājiem 2 (divu) darba dienu laikā Bankas
pārstāvis sazināsies individuāli.
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6. Laimesta saņemšana:
6.1. Loterijas laimestu laimējusī persona varēs to saņemt līdz 2017.gada 31.maija plkst. 17:00
„Swedbank” AS centrālajā ēkā Rīgā, Balasta dambī 15.
6.2. Ja Loterijā laimējusī persona nav izņēmusi laimestu, kas minēts Loterijas noteikumu 2.1. punktā
līdz 2017. gada 31. maijam plkst. 17:01, tas pāriet Swedbank īpašumā.
7. Pretenzijas un to izskatīšana:
7.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi, iesniedzot Swedbank,
adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc Loterijas norises beigām. Swedbank izskata iesniegto pretenziju un 10 (desmit)
darba dienu laikā sniedz iesniedzējam motivētu atbildi lēmuma formā. Swedbank var apmierināt
šo pretenziju vai arī noraidīt to.
8. ĪPAŠAS PIEZĪMES:
8.1. Laimestu nevar apmainīt pret citām mantām vai izņemt to skaidrā naudā.
8.2. Ja Swedbank klients, kurš atbilst Loterijas dalībnieka kritērijiem nevēlas piedalīties Loterijas
izlozē, lūgums sazināties ar Swedbank, zvanot 674 444 44, pēc klienta pieprasījuma viņš tiks
izņemts no Loterijas dalībnieku datubāzes.
8.3. Loterijā ir tiesīgas piedalīties personas, kurās ir tiesiskās darba attiecībās ar Swedbank grupas
Latvijā uzņēmumiem („Swedbank” AS, „Swedbank Līzings” SIA, „Swedbank Atklātais Pensiju
Fonds” AS, „Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, Swedbank P&C Insurance AS
Latvijas filiāle, Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, SIA "Ektornet Real Estate Latvia",
Ārvalsts komersanta filiāle “Swedbank AB (publ) Latvijas filiāle”).
8.4. Ar Loterijas noteikumiem, kurus ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija,
iespējams iepazīties mājas lapā www.swedbank.lv sadaļā „Apdrošināšana”.
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