Apdrošināšanas sertifikāts Nr.
Ceļojumu apdrošināšana
Personiskā informācija:
Apdrošinātais
Apdrošināšanas aizsardzības sākums
Visa pasaule, izņemot mītnes zemi

Teritorija
Apdrošinātāja informācija:

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Apdrošinātājs

Reģ. Nr.: 40103942087

Apdrošināšanas noteikumi:
Apdrošinātie riski:

Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
Compensa ceļojumu apdrošināšanas noteikumi Nr. CTR 4.2.15/1 BITE (Apstiprināts “Compensa
Vienna Insurance Group” ADB 2018. gada 12. jūnija valdē)
Ar apdrošināšanas noteikumiem var iepazīties šeit:
bite.lv/apdrosinasana
Apdrošinājuma summas:

Medicīniskie izdevumi
* neatliekamā zobārstniecība līdz 290,00 €
• Tuvinieka ierašanās
Nelaimes gadījumu apdrošināšana:

100 000,00 € *

• Dzīvības zaudēšana nelaimes gadījumu rezultātā

10 000,00 €

• Paliekoša invaliditāte
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
** Juridiskā palīdzība līdz 1 000,00 €
Bagāžas apdrošināšana:
• Bagāžas nozaudēšana, zādzība
• Bagāžas aizkavēšanās (vairāk par 4 stundām)

10 000,00 €
30 000,00 € **
500,00 €
500,00 €

Izmaiņas ceļojumā:
• Ceļojuma atcelšana / pārtraukšana

1 000,00 €

• Ceļojuma aizkavēšanās (jaunas lidojuma biļetes)

150,00 €

• Lidojuma aizkavēšanās

150,00 €

ID dokumentu atjaunošana

200,00 €

Citi apdrošināšanas nosacījumi***:
• Smagas saslimšanas vai traumas gadījumā tiek segtas Apdrošinātā repatriācijas izmaksas uz Latvijas Republiku.
• Ģimenes locekļa vai pavadošās personas uzturēšanās izdevumi tiek atlīdzināti līdz EUR 100,00 € dienā, bet ne vairāk kā par 10 dienām.
• Apdrošinātā nāves gadījumā tiek segtas mirstīgo atlieku transportēšanas izmaksas uz Latvijas Republiku.
• Apdrošināšana viena nepārtraukta brauciena laikā ir spēkā ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.
• Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā Apdrošinātajam nodarbojoties ar amatieru slēpošanu vai snovbordu atpūtas nolūkos speciāli tam sagatavotās vietās
(trasēs).
• Apdrošināšanas segumā ir iekļauti Apdrošinātā ģimenes locekļi, kuri ceļo kopā ar Apdrošināto. Gimenese locekļi tiek definēti kā laulātie un viņu nepilngadīgie
bērni.
• Apdrošināšanas segums ir spēkā, ja ceļojuma mērķis ir Atpūtas brauciens un/vai Biroja darbs saskaņā ar noteikumos atrunāto definīciju.
*** Šiem skaidrojumiem ir informatīvs raksturs, detalizēti apdrošināšanas nosacījumi ir aprakstīti Apdrošināšanas noteikumos.
Apdrošināšanas prēmija:
Ja Jums ir jautājumi par apdrošināšanas segumu vai
sertifikātā sniegtās informācijas precizitāti, lūdzu,
sazinieties ar :
SIA „Bite Latvija“
Tālr. 1601

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, lūdzu, sazinieties ar:
CORIS Riga GS
Tālr. +371 67558899
E-pasts: coris@corisbaltic.com

Ceļotājiem Baltkrievijā:
Tālr. +375 291036424
E-pasts: help@lechassist.by

Apdrošinātās personas apliecinājums:
• Piekrītu, ka SIA „Bite Latvija“, UADBB „Aon Baltic“, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, palīdzības dienests SIA „Coris Riga Global Services“,
to filiāles un aģenti, izmantos manus personas datus ar mērķi izteikt apdrošināšanas pakalpojuma piedāvājumu un nodrošināt apdrošināšanas līguma saistību izpildi;
Esmu informēts par tiesībām atcelt piekrišanu manu personas datu apstrādei iepriekšminētajos nolūkos, sazinoties ar “Compensa Vienna Insurance Group” ADB
Latvijas filiāles klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 67558888 vai e-pastu info@compensa.lv, kā arī apzinos, ka atsaukum svar ietekmēt apdrošināšanas līguma
izpildi. Plašāku informāciju par savām personas datu aizsardzības tiesībām apdrošināšanas līgumsaistībās var atrast “Compensa Vienna Insurance Group”
Konfidencialitātes (Privātuma) noteikumos (www.compensa.lv).
• Piekrītu, ka apdrošināšanas prēmija tiks iekļauta SIA “Bite Latvija” mobilo sakaru pakalpojumu ikmēneša rēķinā;
• Apstiprinu, ka iepazinos ar apdrošināšanas noteikumiem (Compensa Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi Nr. CTR 4.2.15/1 BITE, kuri tika apstiprināti Compensa
Vienna Insurance Group ADB 2018. gada 12. jūnija valdē) un piekrītu, ka noteikumu kopija tiks izsniegta, izmantojot saiti bite.lv/apdrosinasana. Apstiprinu, ka visa
apdrošināšanas sertifikātā norādītā informācija ir pareiza.

________________________________________
(Apdrošinātā paraksts)

