
3.4. Momentloterijas dalībniekam saņemot dāvanu (laimestu) ir jāparaksta pieņemšanas – 
nodošanas akts vai „Elektronisko dāvanu kartes izsniegšanas aktu”. Šo aktu Moment-
loterijas dalībniekam izsniedz Bankas darbinieks. Ja Momentloterijas dalībnieks atsakās 
aizpildīt un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu vai „Elektronisko dāvanu kartes 
izsniegšanas aktu”, Bankas darbiniekam nav tiesības izsniegt dāvanu (laimestu) un Banka 
ir tiesīga paturēt to savā rīcībā.

3.5. Momentloterijā nav tiesīgi piedalīties Bankas un ar to saistīto Latvijā reģistrēto sabiedrī
bu darbinieki. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā ar iepriekš minētajiem darba 
devējiem attiecīgās personas iegūst tiesības kļūt par Momentloterijas dalībniekiem un 
piedalīties Momentloterijā saskaņā ar šīs Momentloterijas noteikumiem. 

4. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 
4.1. Visas Momentloterijas dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar Momentloteriju, ir 

jāiesniedz rakstveidā Bankai (adrese: Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1051) ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Momentloterijas norises beigām. Banka izskata 
iesniegto pretenziju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

 Īpašas piezīmes
4.2. Piedaloties Momentloterijā, tās dalībnieki piekrīt, ka Banka veic viņu personas datu 

apstrādi un ka viņa personas dati tiks izmantoti Momentloterijas ietvaros.
4.3. Piedaloties Momentloterijā, Momentloterijas dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un 

piekritis visiem Momentloterijas noteikumiem un atzīst Momentloterijas noteikumus par 
saistošiem un galīgiem attiecībā uz visiem ar Momentloterijas norisi saistītajiem jautā-
jumiem. Ja dalībnieks nav izpildījis vai ir pārkāpis kādu no Momentloterijas noteikumiem, 
viņam laimests netiek piešķirts.

4.4. Ar pilnu Momentloterijas noteikumu tekstu iespējams iepazīties Bankas mājas lapā 
internetā www.norvik.eu

AS “NORVIK BANKA”
Valdes priekšsēdētājs                  Olivers Ronalds Bramvels

AS “NORVIK BANKA”, reģ.Nr. 40003072918
Elizabetes iela 15 - 2, Rīga, Latvija, LV-1010 

Tālrunis: (+371) 67041100, fakss: (+371) 67041111
e-pasts: welcome@norvik.eu, www.norvik.eu

Momentloterijas “Nokasi un laimē” noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Momentloterijas organizētājs – AS “NORVIK BANKA”, vienotais reģistrācijas 

Nr. 40003072918, juridiskā adrese Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā 
– Banka).

1.2. Momentloterija – Bankas organizēta momentloterija “Nokasi un laimē”, kurai ir laimes 
līguma raksturs, un kuras dalībnieka iegūtajai balvai ir gadījuma raksturs.

1.3. Momentloterija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.
1.4. Momentloterijas norises sākuma datums ir no 2018. gada. 13. augusta līdz 2018. gada

30. septembrim.
1.5. Momentloterijas dalībnieks – fiziska persona (Latvijas Republikas rezidents), kura 

momentloterijas brīdī ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un kura laika posmā no 
2018. gada 13. augusta līdz 2018. gada 30. septembrim (ieskaitot) ir pieteikusies 
vienam no Bankas komplektam: “Ikdienas komplektam” vai ”Zelta komplektam”, vai 
”Prime komplektam” (turpmāk tekstā – Komplekts).

2. Laimestu fonds
2.1. Momentloterijas laimesta fondu veido 210 laimesti.
2.2. Momentloterijā piedalās 1000 kartiņas, kur pilnas lozes ir 210.
2.3. Momentloterijas laimesta fonda kopējais apmērs ir EUR 1017,40 (viens tūkstotis 

septiņpadsmit eiro un 40 eiro centi). 
2.4. Momentloterijas laimesta balvas: 

2.4.1. 200 (divi simti) Bankas elektronisko dāvanu kartes EUR 5,00 (piecu eiro un 00 
eiro centu) vērtībā;

2.4.2. 10 (desmit) kabatas lukturīši EUR 1,74 (viens eiro un 74 eiro centu ar PVN) 
vērtībā.

2.5. Momentloterijas dalībnieku aptuvenās izredzes laimēt ir 210 : 1 000.
2.6. Laimestu balvas un Momentloterijas fonds ir norādīts, neieskaitot nodokļus.

3. Momentloterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 
3.1. No 2018.gada 13. augusta līdz 2018. gada 30. septembrim (ieskaitot) Bankas klients, 

iesniedzot dokumentus Bankas komplekta atvēršanai, par kuru tiek uzskatīts klientam 
parakstīts “Līgums Nr…. par Bankas Komplekta un kartes kredīta noformēšanu” (turp-
māk tekstā – Līgums), var piedalīties Momentloterijā.

3.2. Momentloterijas dalībnieks var piedalīties Momentloterijā tikai Bankas komplekta 
atvēršanas dienā. 

3.3. Momentloterijas kartiņa tiek izsniegta dalībniekam uzreiz pēc Iesnieguma Līguma 
aizpildīšanas. Bankas darbinieks piedāvā iespēju izvēlēties no vairākām vienu moment-
loterijas kartiņu. Dalībnieks turpat Bankas klientu apkalpošanas vietā, nokasot aizsar-
glaukumu, uzzina kādu balvu saņems uzreiz:
3.3.1. ja nokasītajā aizsarglaukumā uz Momentloterijas kartiņas ir uzraksts „NORVIK 

BANKAS dāvanu karte 5.00 EUR”, tad dalībnieks ir laimējis Bankas elektronisko 
dāvanu karti EUR 5,00 (piecu eiro un 00 centu) vērtībā;

3.3.2. ja nokasītajā aizsarglaukumā uz Momentloterijas kartiņas ir uzraksts „Kabatas 
lukturis”, tad dalībnieks ir laimējis kabatas lukturi EUR 1.74 (viens eiro un 74 
centu ar PVN) vērtībā;

3.3.3. ja nokasītajā aizsarglaukumā uz momentloterijas kartiņas ir uzraksts „Bez 
laimesta”, tad dalībnieks nav neko laimējis.
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