BITE Ekrāna apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments
BITE Ekrāna apdrošināšanu nodrošina Aon Baltic UADBB, apdrošināšanas saistības uzņemas:
AmTrust International Underwriters DAC.
Aon Baltic, UADBB , juridiskā adrese A. Goštauto iela 40B, Viļņa, LT-03163, licencēta Lietuvas Bankā,
reģistrācijas nr. 110591289.

Šis apdrošināšanas produkta informatīvais dokuments satur tikai apdrošināšanas seguma
kopsavilkumu. Pilni apdrošināšanas noteikumi, tostarp, detalizēta informācija par izņēmumiem, Jūsu
pienākumiem, apdrošināšanas gadījumu pieteikšanas kārtību, Jūsu tiesībām iesniegt sūdzības un
pārtraukt apdrošināšanas polisi, pieejami apdrošināšanas apliecinājumā un tā pielikumos.

Kāda veida apdrošināšana šī ir?
Polise sedz apdrošinātās mobilās ierīces ekrāna nejaušu bojājumu.

Ko sedz apdrošināšana?
V Apdrošināšanas polise sedz mobilās ierīces ekrāna remontu vai maiņu, ja bojājums
noticis nejauša gadījuma rezultātā.
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Ko apdrošināšana nesedz?
Mēs neatlīdzināsim šādas prasības:
X Bojājumus, kas radušies Jūsu tīšās darbības rezultātā.
X Bojājumus, kas radušies ikdienas apkopes vai tīrīšanas rezultātā.
X Ierīces piederumu, vadības pogu, bateriju, antenu aizstāšanu, pielāgošanu vai pielabošanu.
X Bojājumus, ko izraisījuši neautorizēto personu veiktie remontdarbi.
X Bojājumus, kas radušies, kamēr ierīce ir bijusi nodota citu personu rīcībā, kas nav
Jūsu tuvākie ģimenes locekļi.
X Bojājumus, kas radušies nolietošanās vai pakāpeniskas veikstpējas pasliktināšanās rezultātā.
X Bojājumus, kas radušies iekārtas saskrāpēšanas, ielocīšanas rezultātā, vai citus vizuālus
bojājumus, kas neietekmē ierīces darbspēju un funkcionalitāti.
X Bojājumus Jūsu ierīces papildu aprīkojumam vai piederumiem.
X Zaudējumus, kas nav saistīti ar Jūsu ierīces ekrāna labošanu vai maiņu.
X Bojājumus, ko sedz ražotāja vai mazumtirgotāja garantija.

Vai pastāv kādi apdrošināšanas seguma ierobežojumi?
! Visi remontdarbi vai nomaiņas ir jāveic mūsu autorizētajā servisa centrā.
! Apdrošināšanas polise sedz divus apdrošināšanas gadījumus jebkuru 24 mēnešu periodā, apmaksājot Jūsu
ierīces ekrāna maiņu ar ne vairāk kā 500 EUR atbildības limitu par katru gadījumu.
! Tiek apmaksāti divi apdrošināšanas gadījumui 24 mēnešu laikā ar limitu €500 par vienu apdrošināšanas
gadījumu, kas nozīmē, ka pieteiktais apdrošināšanas gadījums ir akceptējams, ja 24 mēnešu laikā pirms pieteiktā
apdrošināšanas gadījuma, ir pieteikts ne vairāk kā 1 apdrošināšanas gadījums.

Kāda ir apdrošināšanas darbības teritorija?
V Apdrošināšanas segums ir spēkā, ja ierīce tiek lietota Latvijā, vai ārvalstīs līdz 90 dienām 12 mēnešu periodā.

Kādi ir mani pienākumi?
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Nekavējoties informēt par neprecizitātēm apdrošināšanas apliecinājumā vai tā pielikumos vai
gadījumos, kad apdrošināšanas segums vairs nevar tikt piemērots.
Pārliecināties, ka atbilstat šīs apdrošināšanas noteikumu prasībām, kas Jums tiek norādītas, kad Jūs
piesakaties / noformējat šo apdrošināšanas apliecinājumu (tās ir aprakstītas Jūsu apdrošināšanas
noteikumu 3-6. lappusē).
Pieteikt apdrošināšanas gadījumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no negadījuma
notikuma brīža, zvanot uz BITE informatīvo tālruņa numuru 1601 vai aizpildot pieteikuma formu
internetā https://claim.aonaffinity.eu/mobile/bite/lv. BITE informatīvais tālruņa numurs ir pieejams
darba dienās no 9:00 – 23:00.
Informēt mūs par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas sedz tos pašu zaudējumus vai
izmaksas.
Veikt apdrošināšanas prēmijas apmaksu saskaņā ar apdrošināšanas apliecinājumā norādītajiem
nosacījumiem.
Iesniegt Ierīci pārbaudei un remontam.

Kad un kā man ir jāapmaksā apdrošināšanas polise?
Jūsu apdrošināšanas prēmijas maksājums tiks iekļauts BITE ikmēneša rēķinā par
mobilajiem pakalpojumiem.

Apdrošināšanas polises spēkā esamība un izbeigšanās
Apdrošināšanas segums tiek nodrošināts vienam mēnesim. Apdrošināšana stājas spēkā ar polises sākuma
datumu un tiek pagarināta uz vienu mēnesi, veicot ikmēneša maksājumu par kuru BITE pieņem prēmiju no
apdrošinātā, bet ne ilgāk kā 4 gadus.

Kā es varu pārtraukt apdrošināšanu?
Pārtraukt apdrošināšanu varat jebkurā laikā, nosūtot SMS ar tekstu “STOP EKRANS” uz numuru 1600,
manabite.lv, zvanot uz 1601 vai griežoties jebkurā BITE salonā.

