
LOTERIJAS 

1. Loterijas organizētājs un pakalpojuma sniedzējs.
AS „Meridian Trade Bank”, vienotais reģistrācijas nr.: 

 

2. Loterijas norises teritorija.  
Loterija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.

 

3. Loterijas norises sākumu un beigu datums.
 Loterija noris laika periodā no 01.06.2015 līdz 

 
4. Laimestu fonds. 
Kopējais šīs Loterijas balvu fonds ir EUR 150

viena galvenā balva EUR 50.00 (piecdesmit euro 

izteiksmē, kas tiks ieskaitītas balvas ieguvē

 
5. Prognozētais dalībnieku skaits. 
Prognozētais Loterijas dalībnieku skaits ir 495 dalībnieki. 

Katra Loterijas dalībnieka izredzes laimēt balvu 

šo Noteikumu 6.2. punktam, tā izredzes laimēt

 
6. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi.
6.1. Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura ir noformējusi 

jebkuru AS „ Meridian Trade Bank” maksājumu 

6.2. Loterijā piedalās: 

6.2.1. Katrs pirkums*, kurš veikts laika posmā no 

maksājumu karti, kura noformēta AS “Meridian Trade Bank” 

5.00 (pieci euro un 00 centi) vai vairāk

6.2.2. Katra noformētā maksājuma karte, kura noformēta no 

Bank” Klientu apkalpošanas centrā „Krāslava”

6.3. Personas, kuras ir izpildījušas šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktos noteiktās darbības un nav 

norisē,  automātiski tiek reģistrētas dalībai Loterijā 

7. Ar Loteriju saistītās izmaksas. 
Loterijai netiek piemērota dalības vai kādas citas papildus maksas. 

AS „Meridian Trade Bank” sniegto pakalpojumu un 

mājaslapā www.mtbank.eu. 

 

8. Pieteikšanās termiņš.  
Dalībnieks tiek reģistrēts Loterijai Loterijas noteikumu 6. punktā norādītajā kārtībā 

(ieskaitot). 

 

9. Loterijā laimējošo personu noteikšanas k
9.1. Līdz 2015. gada 2.jūlijam vienotā 

turētāji, kuri laika periodā no 2015. gada 

nosacījumiem ar AS „Meridian Trade Bank” maksājumu karti, kura noformēta 

periodā noformējuši jebkuru no AS „ Meridian Trade Bank” maksājumu kartēm 

 

LOTERIJAS „MTB KARŠU LIETOŠANAS MĒNESIS” NOTEIKUMI

Loterijas organizētājs un pakalpojuma sniedzējs. 
reģistrācijas nr.: 40003194988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, LV

Loterija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.  

ākumu un beigu datums. 
.2015 līdz 03.07.2015 ieskaitot. 

oterijas balvu fonds ir EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), kurā ietilpst 11 

(piecdesmit euro un 00 centi) un 10 (desmit) papildbalvas katra EUR 10.00 (desmit e

balvas ieguvēja AS „ Meridian Trade Bank”  atvērtajā maksājumu karšu kontā.

Prognozētais Loterijas dalībnieku skaits ir 495 dalībnieki.  

balvu tiek vērtētas kā 1:45. Gadījumā, ja Loterijas dalībnieks veiks vairāk

laimēt balvu palielināsies proporcionāli veikto pirkumu* skaitam.  

rtība un piedalīšanās nosacījumi. 
Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura ir noformējusi AS „Meridian Trade Bank” Klientu apkalpošanas centrā „Krāslava”

jebkuru AS „ Meridian Trade Bank” maksājumu karti.  

laika posmā no 2015. gada 1.jūnija līdz 2015. gada 30. jūnijam 

kura noformēta AS “Meridian Trade Bank” Klientu apkalpošanas centrā „Krāslava”

) vai vairāk. 

Katra noformētā maksājuma karte, kura noformēta no 2015. gada 1.jūnija līdz 2015. gada  

Klientu apkalpošanas centrā „Krāslava”.  

Personas, kuras ir izpildījušas šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktos noteiktās darbības un nav  atteikušās no piedalīšanās Loterijas 

automātiski tiek reģistrētas dalībai Loterijā organizatora datu bāzē. 

k piemērota dalības vai kādas citas papildus maksas.  

pakalpojumu un produktu komisijas maksas ir noteiktas atbilstoši Bankas tarifiem, 

tiek reģistrēts Loterijai Loterijas noteikumu 6. punktā norādītajā kārtībā no 2015. gada 01.jūnija

Loterijā laimējošo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums. 
vienotā organizatora datu bāzē tiks apkopoti visi tie AS “Meridian Trade Bank” maksājumu karšu 

turētāji, kuri laika periodā no 2015. gada 1. jūnija līdz 2015. gada 30. jūnijam ir veikuši pirkumu/us* saskaņā ar Noteikumu 6.2. punkta 

n Trade Bank” maksājumu karti, kura noformēta Klientu apkalpošanas centrā „Krāslava”

noformējuši jebkuru no AS „ Meridian Trade Bank” maksājumu kartēm AS “Meridian Trade Bank” 

NOTEIKUMI 

57, Rīga, LV-1772, Latvija. 

ro un 00 centi), kurā ietilpst 11 (vienpadsmit) balvas, no tām, 

00 (desmit euro un 00 centi) naudas 

 

oterijas dalībnieks veiks vairākus pirkumus* atbilstoši 

 

Klientu apkalpošanas centrā „Krāslava” 

. jūnijam ar AS “Meridian Trade Bank” 

Klientu apkalpošanas centrā „Krāslava”, un kura vērtība ir EUR 

2015. gada  30. jūnijam AS “Meridian Trade 

atteikušās no piedalīšanās Loterijas 

ankas tarifiem, kas pieejami Bankas 

jūnija līdz 2015. gada 30. jūnijam 

tiks apkopoti visi tie AS “Meridian Trade Bank” maksājumu karšu 

saskaņā ar Noteikumu 6.2. punkta 

Klientu apkalpošanas centrā „Krāslava” un/vai šajā laika 

AS “Meridian Trade Bank” Klientu apkalpošanas centrā 



„Krāslava”. Tie dalībnieki, kuri veikuši pirkumus* atbilstoši šo noteikumu 6.2. punktam  vairākkārt, tiks pievienoti izložu sarakstam 

atbilstoši veikto pirkumu* skaitam.  

9.2. 2015. gada 3. jūlijā plkst. 12:00 no Loterijas noteikumu 9.1. punktā minētās organizatora datu bāzes elektroniski caur sistēmu 

„MS Excel funkcija- ierobežotu skaitļu ģenerators RANDBETWEEN” pēc nejaušības principa tiks atlasīti 11 (vienpadsmit) Loterijas uzvarētāji 

(Vārds, Uzvārds, personas kods), no kuriem pirmais atlasītais Loterijas uzvarētājs tiks pasludināts par Loterijas galvenās balvas ieguvēju, 

bet parējies desmit Loterijas uzvarētāji-  par papildus balvas ieguvējiem atbilstoši šo Loterijas noteikumu  4. punktam.  

9.3. Katram Loterijas dalībniekam ir iespēja laimēt tikai galveno balvu vai vienu papildbalvu. Gadījumā, ja loterijas izlozes laikā tiks 

izlozēts  Loterijas uzvarētājs, kurš jau ir ieguvis kādu no balvām, tad konkrētā izloze tiks ignorēta un tiks izlozēts jauns loterijas uzvarētājs.  

9.4. Izloze notiks AS „Meridian Trade Bank”, Elizabetes iela 57, Rīgā, piedaloties speciāli izveidotai izlozes komisijai, kura, pēc 

Loterijas uzvarētāju  noteikšanas, sastāda un ar parakstiem apstiprina Loterijas protokolu. 

 

10. Loterijas uzvarētāju paziņošanas kārtība. 

10.1. Loterijas uzvarētāju vārdi, uzvārdi tiks publicēti  AS „Meridian Trade Bank” mājas lapā  www.mtbank.eu 2015. gada 3. jūlijā 

plkst.15:00. 

10.2. Loterijas uzvarētāji tiks informēti telefoniski 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Loterijas izlozes. 

11. Loterijas laimesta izmaksas kārtība. 
11.1. Līdz 2015. gada 10.jūlijam Loterijas balva naudas izteiksmē tiks pārskaitīta uz katra Loterijas uzvarētāja AS “Meridian Trade 

Bank” izsniegtās maksājumu kartes kontu, no kura Loterijas uzvarētājs norēķinājās par pirkumiem*, piedaloties Loterijā. 

11.2. Gadījumā, ja balvas izmaksas brīdī kādam no Loterijas uzvarētājiem šo noteikumu  11.1. punktā minētais maksājumu karšu 

konts ir slēgts, Loterijas naudas balva netiek izmaksāta un tā paliek AS „Meridian Trade Bank” īpašumā.  

 

12. Pretenzijas un pretenziju izskatīšanas kārtība.  
Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi līdz 2015. gada 10.augustam, iesniedzot AS “Meridian Trade Bank”, 

Rīgā, Elizabetes ielā 57, rakstisku iesniegumu vai arī nosūta to pa pastu uz šajā punkta norādīto adresi  norādot pretenzijas pamatojumu, 

iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni un pretenzijas atbildes saņemšanas veidu/ adresi.  

Visas pretenzijas tiks izskatītas un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma 

saņemšanas dienas. 

 

13. Personas, kuras nedrīkst piedalīties Loterijā. 
Loterijā  nepiedalās AS “Meridian Trade Bank” darbinieki. 

 

14. Ar Loterijas noteikumiem var iepazīties AS “ Meridian Trade Bank” mājas lapā www.mtbank.eu. 
 

*Pirkums kura sastāvā ir  alkoholiskais dzēriens (tai skaitā alus), tabaku un zāles Loterijai nekvalificējas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


