
 
 

Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas 
POLISE NR. 646601819 

 
 

Līguma darbības periods 

No 28.07.2018 plkst. 00:00 līdz 27.07.2019 plkst. 23:59 
Noslēgšanas datums: 10.07.2018 

 
Apdrošinājuma ņēmējs                                                                       Apdrošinātais

Nosaukums:              Akciju sabiedrība "ALIDA TŪRS" 
Reģ. Nr.:                   40003285204 
Adrese:                    Brīvības iela 162 - 20, Rīga, LV-1012 

Nosaukums:             Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

Reģ. Nr.:                  90000068854 

Adrese:                    Brīvības iela 55, Rīga, LV- 1010

Apmaksas nosacījumi 

Kopējā prēmija:       
Prēmija apmaksai:    
Apmaksas termiņš:    30.07.2018 
Bankas rekvizīti:         AS Luminor Bank (DNB)        LV93RIKO0002013051362 

AS Luminor Bank (Nordea)    LV90NDEA0000084846772 
AS SEB Banka                      LV60UNLA0050002300708 
AS Swedbank                       LV13HABA0551008461190 
AS Citadele banka                LV03PARX0000231821015 
VAS Latvijas Pasts                LV38LPNS0001001855899 

 
 
 
 
 
Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda 
polises vai rēķina numurs! 
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā 
termiņā.

 
Garantijas veids                                                                                           Apdrošinājuma summa  

 Tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nodrošinājums   100 000.00 EUR 
 

Apdrošināšanas noteikumi 

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir: 
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04 
Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas noteikumi Nr. 62.03 

 
Personu datu apstrāde 
Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt 
apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa 
vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv. 

 
Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina: 
•  veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas 

samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu, 
•  esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā, 
•  līdz ar to pilnvaroju AAS "BALTA" pieprasīt un saņemt no citiem tiesību subjektiem visu informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas līguma slēgšanai, iespējamā 

apdrošināšanas gadījuma apstākļu noskaidrošanai, kas nepieciešama apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā iesniegtās informācijas pārbaudīšanai, kā arī visu citu 
pārzinim likumā un komercdarbībā noteikto pienākumu veikšanai. 

 

Apdrošinājuma ņēmējs   Apdrošinātāja pārstāvis  

Nosaukums: 
Reģ. Nr.: 
E-pasts: 
Korespondences adrese: 

Akciju sabiedrība "ALIDA TŪRS" 
40003285204 
juris.cirulis@alida.lv 
Brīvības iela 162 - 20, Rīga, LV-1012 

 Vārds, uzvārds: 
Tālrunis: 
E-pasts: 
Struktūrvienība: 

Alla Repikova 
26692246 
alla.repikova@balta.lv 
Korporatīvo partneru pārvalde 

 
Paraksts un tā atšifrējums                                                                                   Paraksts un tā atšifrējums 

 
Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409 
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