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„Aizpildi barometra aptauju un laimē ” akcijas noteikumi 

1. ”Aizpildi barometra aptauju un laimē” akcija (turpmāk – Akcija) ir spēkā laika periodā no 
28.10.2020. – 10.11.2020., (turpmāk – Akcijas laiks). 

2. Akcijas laikā jebkurš Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs, kurš ir 18 līdz 75 gadus vecs, var aizpildīt 

barometra aptauju un piedalīties loterijā (turpmāk – Loterija). 

3. Akcijas laikā barometra aptauju var aizpildīt pieejamo saiti uz aptauju vai www.ferratum.lv 

mājaslapā, kur jāaizpilda aptauja, dalībai Akcijā. Ja akcijas dalībnieks vēlas piedalīties 50€ 

(piecdesmit) izlozē, akcijas dalībniekam jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, 

pilsēta, e-pasta adrese un telefona numurs, aptauju nosūtot Ferratum Bank p.l.c. 

4. Šāda aptaujas nosūtīšana apliecina, ka Akcijas dalībnieks ir piekritis saņemt informāciju epastā un 

sms formātā uz pieteikumā norādīto telefona numuru un e-pasta adresi par jebkuriem Ferratum Bank 

p.l.c. jaunumiem. Akcijas dalībnieks ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, 

nosūtot e-pastu uz info@ferratumbank.lv ar tekstu “Vēlos atteikties no jaunumu 

saņemšanas”. 

5. Nosūtot aptauju, Akcijas dalībnieks piekrīt, ka Ferratum Bank p.l.c. iegūst tā personas datus ar 

nolūku tos izmantot savu pakalpojumu popularizēšanai un jaunumu nosūtīšanai Akcijas 

dalībniekam. 

6. Jebkurš, kurš atbilst 2. punktā minētajiem kritērijiem un kas Akcijas laikā būs ievadījis 

pieprasīto informāciju, tiks automātiski reģistrēts loterijai, kurā iespējams laimēt 50€ naudas 

balvu. 

7. Balvas izloze notiks 10.10.2020. Ferratum group telpās, plkst. 12.00 starp visiem Loterijas 

dalībniekiem, kas atbilstoši šo noteikumu 3.punktam aizpildījuši  Akcijas  anketu  un norādījuši 

savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, pilsēta, e-pasta adrese un 

telefona numurs). 

 
8. Pēc izlozes,laimētāja vārds un pirmie četri cipari no telefona numuru tiks publicēti Ferratum 

Bank p.l.c. mājaslapā www.ferratum.lv izlozes dienā līdz plkst. 23.59. 

9. Lai saņemtu laimēto balvu, laimētājam ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no laimētāju 

izsludināšanas dienas, jāsazinās ar Ferratum Bank p.l.c. un jāvienojas par balvas saņemšanu. 

Laimētājam ir jāuzrāda pase vai ID karte, identificējot sevi. Pēc tam, kad laimētājs ir identificēts 

un ir parakstījis pieņemšanas-nodošanas aktu, laimētā balva tiek nodota laimētājam. 

10. Ja laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādīto personu apliecinošu dokumentu vai 

šajā dokumentā redzamā informācija par laimētāju nesakrīt ar reģistrētā loterijas dalībnieka 

informāciju vai laimētājs piesakās vēlāk kā 30 dienu laikā no laimētāju izsludināšanas dienas, 

laimētāja tiesības iegūt balvu tiek anulētas. Atkārtota izloze netiek veikta. 

11. Viens Loterijas dalībnieks Akcijas laikā var izpildīt Ferratum Bank p.l.c.. Vasaras 

barometra aptauju tikai vienu reizi. 

12. Papildu informācija par Akciju pieejama pa tālruni 66100023, darba dienās no 8:00 – 20:00, 

sestdienās 09:00 – 18:00, svētdienās 10:00 – 18:00. 

13. Šie noteikumi ir spēkā laikā no 28.10.2020. – 10.11.2020. 
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