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ELEKTRONISKO IERĪČU APDROŠINĀŠANA  
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 

Apdrošinātājs: AmTrust International Underwriters DAC  Produkts: Elektronisko ierīču 
apdrošināšana 

AmTrust International Underwriters DAC (Apdrošinātājs), reģistrācijas numurs. 169384. Juridiskā adrese: 6-8 College Green, Dublina 2, D02 
VP48, Īrija. Apdrošināšanas sabiedrību likumu veikt vispārēju uzņēmējdarbību reglamentē Īrijas Centrālā banka par to var pārliecināties šajā 
vietnē: www.registers.centralbank.ie. AmTrust International Underwriters DAC ir reglamentēta uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā. Sīkāka 
informācija par šo noteikumu apjomu ir pieejama AmTrust International Underwriters DAC pēc pieprasījuma  

Apdrošināšanu administrē UADBB Aon Baltic (“Aon Baltic”), reģistrēts Kauņā, Lietuvā ar Nr. 110591289, juridiskā adrese: Karaliaus Mindaugo av. 
35, Kauņa, Lietuva. 

 
Turpmāk izklāstītajā kopsavilkumā nav apdrošināšanas Noteikumu pilns teksts; tas ir lasāms jūsu Noteikumos (formulējums: 
Elektroniskās ierīces apdrošināšana, spēkā no 2022. gada 1. jūnija).  Apdrošinātāja pilni dati ir sniegti jūsu Apdrošināšanas polisē. 
Šeit izmantotajiem terminiem, kas rakstīti ar lielo sākumburtu, šajā dokumentā (ja vien nav norādīts un ja vien konteksts neparedz 
citādi) ir Noteikumos norādītā nozīme. 
 
Kas ir šāda veida apdrošināšana? 
Šīs apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt segumu gadījumā, ja Nejauši tiek sabojāta Apdrošinātā Elektroniskā ierīce. 
 

 
Kas ir apdrošināts? 

 
Kas nav apdrošināts? 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Apdrošināšanas polise sedz remontu vai 
aizvietošanu gadījumā, ja tiek nejauši 
sabojāta jūsu elektroniskā ierīce. 

Atlīdzība tiek izmaksāta par 2 
apdrošināšanas gadījumiem 12 mēnešu 
periodā, ko aprēķina no Apdrošināšanas 
polises sākuma datuma. Ja 12 mēnešu 
periodā neiesniedzat divus pieprasījumus, 
jūs nevarat pārcelt šīs tiesības uz nākamo 
seguma periodu. 

Šī Apdrošināšanas polise nodrošina segumu 
laikā, kad elektroniskā ierīce ir ārpus Latvijas 
uz nepārtrauktu periodu, kas nepārsniedz 
30 dienas. Elektroniskās ierīces remonts vai 
aizvietošana tiks nodrošināta pēc jūsu 
atgriešanās Latvijā. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Jūsu vai citas personas apzināti nodarīts bojājums. 

 Jebkādi bojājumi nolietojuma rezultātā.  

 Jebkāds bojājums, kas izriet no nolaidības, ļaunprātības vai 

elektroniskās ierīces nepareizas lietošanas. 

 Saules gaismas, vēja, laika apstākļu, rūsas, starojuma, 
uguns, dūmu, plūdu vai korozijas nodarīts bojājums 
mobilajai ierīcei. 

 Tāda elektroniskās ierīces saplīšana, kam ir defektīvs 
dizains vai specifikācija un uz ko attiecas ražotāja 
atsaukums. 

 Elektroniskās ierīces saplīšana vai kļūdaina darbība jebkāda 
iemesla dēļ, ja vien to nav izraisījuši Nejauši bojājumi, kā 
rezultātā Elektroniskā ierīce nestrādā. 

 Jūsu elektroniskās ierīces pazaudēšana vai zādzība. 

 Ja Elektroniskās ierīces remonts ir iepriekš ticis veikts 
nepilnvarotā remonta centrā vai/un ar bezzīmola daļām, 
vai/un ar daļām, kas nav oriģinālās daļas (nav ražotāja 
izgatavotas). 

 Ražotāja norādījumu neievērošana, kas ietver bojājumus, 
kas radušies Elektroniskās ierīces regulāras apkopes 
trūkuma dēļ (kas ietver programmatūras un 
programmaparatūras atjaunināšanu) vai neapstiprinātu 
piederumu izmantošanu; 

 Rodas laikā, kad jūsu elektroniskā ierīce ir tādas personas 
rīcībā, kura nav jūsu tuvākās Ģimenes loceklis. 
 

http://www.registers.centralbank.ie/
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 Skrāpējumi, iespiedumi vai robi uz jūsu elektroniskās 
ierīces, kas ietekmē tās izskatu, bet nekādā veidā 
neietekmē tās darbību vai funkcijas. 

 Bojājumi, kas radušies stiprinājumu, vadības pults vai pogu, 
bateriju, antenu, tālvadības pults nomaiņas vai regulēšanas 
dēļ 

 Izriet no remonta, ko ir veicis remonta veicējs, kuru mēs 
neesam pilnvarojuši, tostarp remontdarbi, kas veikti ārpus 
Latvijas. 

 Izmaksas, izdevumi vai jebkādi citi finansiāli zaudējumi, 
izņemot izmaksas, par kurām vienojamies saistībā ar  
Elektroniskās ierīces remontu vai aizvietošanu; piemēram, 
ieņēmumu zudums, ikmēneša tarifi, abonementi, 
neautorizētas lietotņu lejupielādes un pirkumi lietotnē, kā 
arī neatļauta mobilo maksājumu līdzekļu izmantošana; 

 Bojājumi, kas neatbilst sākotnējai prasībai, vai nepatiesa 
informācija par notikumu; 

 Detalizēts seguma izņēmumu saraksts, atrodams 
Apdrošināšanas noteikumos.  

 

 
Vai uz segumu attiecas kādi ierobežojumi? 

 Visas remonta darbības ir jāveic apstiprinātam remonta centram (jūs saņemsit informāciju par remonta centru pēc 
prasības reģistrēšanas Noteikumos un nosacījumos noteiktajā kārtībā ).  

 Maksimālais atlīdzības apmērs par vienu gadījumu ir jūsu Elektroniskās ierīces remonta vai aizvietošanas izmaksas.  

 Jums ir jāatbilst prasībām par atbilstību: 

- jums jābūt vismaz 18 gadus vecam šīs apdrošināšanas iegādes laikā; 
- jums vai jūsu tuvākās Ģimenes loceklim ir jābūt apdrošināmās Elektroniskās ierīces īpašniekam; 
- jums jābūt Latvijas rezidentam; 
- Elektroniskajai ierīcei ir jābūt tādai elektroniskajai ierīcei, kas ir norādīta jūsu līgumā ar mazumtirgotāju;  
- Apdrošināšanas līgums jāparaksta 30 dienu laikā no Elektroniskās ierīces iegādes ar mazumtirgotāja 

starpniecību. Ja apdrošināšanas līgums iegādes dienā nav noslēgts, pirms apdrošināšanas parakstīšanas 
Elektroniskā ierīce ir jānogādā Bites veikalā pārbaudei. 

- Elektroniskai ierīcei, kuru apdrošināt, ir jābūt visām oriģinālajām daļām. 

 
Kur darbojas segums? 

 Standartā uz jūsu elektronisko ierīci attiecas segums jebkurā vietā Latvijā un uz nepārtrauktu 30 dienu periodu 

ārvalstīs (jebkur pasaulē) Seguma periodā. Taču jūsu mobilās ierīces remontu varam veikt tikai pēc jūsu atgriešanās 
Latvijā. 

 
Kādi ir mani pienākumi? 

- Pēc iespējas ātrāk informējiet mūsu par jebkādām neprecizitātēm jūsu Apdrošināšanas polisē vai gadījumā, ja 
neatbilstat apdrošināšanai. 

- Reģistrējiet savu prasību https://bite-lv.ou.lt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc Nejauša bojājuma 
nodarīšanas 

- Apmaksājiet apdrošināšanas prēmijas jūsu apdrošināšanas polisē norādītajos termiņos. 

 
Kad un kā man ir jāmaksā? 

 Jūsu Apdrošināšanas prēmija un maksājumu grafiks ir norādīti jūsu Apdrošināšanas polisē. 

https://bite-lv.ou.lt/
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Kad sākas un beidzas segums? 

 Šīs polises termiņš ir viens mēnesis. Termiņš tiek pagarināts ik mēnesi, bet ne ilgāk kā par 60 mēnešu periodu. 

 
Kā es varu anulēt līgumu? 

 Jūs varat anulēt šo apdrošināšanu jebkurā laikā, sazinoties ar BITE klientu apkalpošanas centra speciālistu: 

- nosūtot e-pastu uz info@bite.lv ; vai 
- zvanot 1601. 

 

mailto:info@bite.lv

