Ceļojumu apdrošināšanas pakalpojuma noteikumi

1.

Ceļojumu apdrošināšana (turpmāk – Apdrošināšana) ir pieejama visiem Bites balss tarifu plānu abonentu numuriem – gan fiziskām, gan
juridiskām personām, kam ir noslēgts pakalpojumu līgums. Apdrošināšana tiek slēgta ar "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas
filiāli.

2.

Apdrošināšanu var pieslēgt, sūtot SMS ar tekstu "POLISE VĀRDS UZVĀRDS PERSONAS KODS" uz 1600 (piemēram, POLISE JANIS
BERZINS 111111-11111) vai Bites salonā.

3.

Apdrošināšanu var pieslēgt gan Bites klients, kam ir noslēgts līgums ar Biti, gan numura lietotājs, kam numuru lietošanā ir nodevis Bites
klients. Pakalpojums tiek pieslēgts uz Bites tīklā reģistrētu tālruņa numuru. Uz vienu numuru var pieslēgt vienu Apdrošināšanu. Paziņojumi
par Apdrošināšanu tiks sūtīti uz to tālruņa numuru, uz kuru pakalpojums tika pieslēgts.

4.

Apdrošināšana stājas spēkā 2 (divu) darba dienu laikā no Apdrošināšanas pieteikuma iesniegšanas brīža, kad saņemta apstiprinājuma
īsziņa ar apdrošināšanas polises numuru no Bites. Savukārt abonēšanas maksa par pakalpojumu stājas spēkā nekavējoties no
pieslēgšanas brīža (t.i., no brīža, kad tiek saņemts apstiprinājums no Bites par produkta pieslēgšanu).

5.

Apdrošināšanas abonēšanas maksa mēnesī ir 1.5€ (turpmāk arī Abonēšanas maksa), aktivizējot pakalpojumu uz konkrēto numuru pirmo
reizi. Abonēšanas maksa tiek iekasēta automātiski katru mēnesi, kamēr Apdrošināšana ir spēkā. Ja Apdrošināšanas pakalpojums uz
konkrēto numuru tika vienreiz atslēgts, pie atkārtotās Apdrošināšanas aktivizācijas abonēšanas maksa mēnesī sastādīs 6.5€.

6.

Apdrošināšanas pakalpojumu lietošanas uzskaites periods ir kalendārais mēnesis. Lietošanas apjoms un maksa pirmajā Apdrošināšanas
mēnesī tiek aprēķināta proporcionāli atlikušajam uzskaites periodam. Ja Apdrošināšana tiek izbeigta pirms kalendārā mēneša beigām,
Abonēšanas maksa netiek proporcionāli samazināta, taču vienlaikus arī apdrošināšanas segums būs spēkā līdz kalendārā mēneša
beigām.

7.

Maksimālais aktivizētās Apdrošināšanas darbības laiks ir 4 (četri) gadi, ja vien apdrošinātais nav atteicies no Apdrošināšanas ātrāk. No
ceļojumu apdrošināšanas var atteikties sūtot SMS ar tekstu "STOP POLISE" uz 1600, Bites salonā vai Bites pašapkalpošanas portālā
manabite.lv.

8.

Persona, kas pieslēdz pakalpojumu, ir atbildīga par norādīto datu pareizību un tas pienākums ir pārbaudīt pakalpojuma pieslēgšanas
apstiprinājuma īsziņā un/ vai sertifikātā norādīto datu pareizību. Bite un/ vai "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle nenes
atbildību par polises spēkā neesamību dēļ nepareizi norādītiem personas datiem. Apdrošināšanas ņēmējam ir pienākums informēt Biti par
vārda, uzvārda vai personas koda maiņu; pretējā gadījumā Apdrošināšana var zaudēt spēku. Pieslēgtā Apdrošināšana nevar tikt pārnesta
uz citu fizisku un/vai juridisku personu.

9.

Maksa par Apdrošināšanas pakalpojumu tiek iekļauta ikmēneša Bites rēķinā.

10. Polise ir derīga bez pušu parakstiem. Polises noteikumi un papildu informācija par apdrošināšanas noteikumiem ir pieejama "Compensa
Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāles apdrošināšanas noteikumos, ar kuriem ir pienākums iepazīties ikvienam Apdrošināšanas
abonentam – tie ir pieejami www.bite.lv/apdrosinasana. Pēc apdrošinātās personas rakstveida pieprasījuma Bite var izsniegt
apdrošināšanas polisi jebkurā Bites salonā.
11. Apdrošinātie var būt tikai Bites sniegto mobilo sakaru pakalpojumu klienti – fiziskas vai juridiskas personas, kuru mobilie tālruņu numuri
kalpo, lai apdrošinātu fiziskas personas, kas ir Bites tīklā reģistrēto numuru lietotāji.
12. Abonēšanas pakalpojuma lietotāju personas dati tiks apstrādāti, lai izpildītu saistības, veiktu Apdrošināšanas administrēšanu un sniegtu
klientu atbalstu. Minēto darbību veikšanai personas dati (vārds, uzvārds un personas kods) tiks nodoti “Compensa Vienna Insurance Group”
ADB Latvijas filiāle un UADBB Aon Baltic (detalizēta informācija par sadarbības partneriem ir pieejama interneta vietnē –
www.bite.lv/lv/jurists-ludza-pateikt/bite-sadarbibas-partneri). Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

