Mobilo ierīču apdrošināšana
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Mobilo ierīču apdrošināšana

Pilnīga informācija attiecībā uz līgumu par mobilo ierīču apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma nosacījumiem ir sniegta
Apdrošināšanas līgumā, “Mobilo ierīču apdrošināšanas noteikumos Nr.TVA-20191” un “Apdrošināšanas vispārīgajos noteikumos Nr.004”
(kopā tālāk – Apdrošināšanas noteikumi).

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī ir mobilo viedierīču apdrošināšana. Tā atlīdzina zaudējumus, kas radušies mobilā telefona vai planšetdatora (tālāk - Mobilā ierīce) pēkšņu
un negaidītu fizisku bojājumu vai zādzības ar ielaušanos un laupīšanas dēļ.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Mobilais telefons vai planšetdators, kas iegādāts jauns ne
senāk kā 14 dienas pirms Apdrošināšanas pieteikuma
iesniegšanas dienas.

Attiecībā uz Mobilajām ierīcēm neatlīdzina zaudējumus, ja:

Mobilā ierīce ir apdrošināta pret šādiem riskiem:
Pret pēkšņu un negaidītu fizisku bojājumu, piemēram,
bojājumiem Mobilajai ierīcei, tai krītot no augstuma
Pret Mobilās ierīces zaudējumu zādzības ar ielaušanos
gadījumā
Pret Mobilās ierīces nolaupīšanu

Fiziskais bojājums nav pēkšņs un negaidīts, piemēram,
Mobilā ierīce lietus laikā atstāta ārā un salīst
Tie radušies, Mobilo ierīci kaut kur aizmirstot vai
pazaudējot
Tie radušies zādzības bez ielaušanās rezultātā,
piemēram, kabatzādzība
Tie saistīti ar Mobilās ierīces iekšēju bojājumu bez ārējas
fiziskas iedarbības
Tie radušies, zvanot vai apmaksājot pakalpojumus ar
Jūsu iekārtu, t.sk. iekārtas zādzības rezultātā
Tie radušies, kamēr Mobilā ierīce ir bijusi nodota
lietošanā trešajai personai, kas nav ģimenes loceklis, vai
bijusi atstāta bez uzraudzības
Tie radušies, lietojot Mobilo iekārtu zem ūdens

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?
Apdrošināšana jāveic 14 dienu laikā no Mobilās ierīces
iegādes (saņemšanas brīža)
Apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek atlīdzināti
zaudējumi maksimums 3 Apdrošināšanas gadījumos
Apdrošināšanai tiek piemērots pašrisks. Ja pēc ierīces
pilnīgas bojāejas Apdrošināšanas sabiedrībai netiek
nodotas Mobilās ierīces derīgās atliekas, tad Pašrisks
tiek piemērots dubultā apmērā
Netiek apdrošināta programmatūra un dati, kuri
atrodas Mobilajā ierīcē

Kur apdrošināšana ir spēkā?
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Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē

Kādas ir manas saistības?
Iepazīties ar Apdrošināšanas noteikumiem
Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku
Ievērot drošības prasības, kas minētas Mobilās ierīces ražotāja noteikumos
Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un lai netiktu radīti papildu zaudējumi
Apdrošināšanas noteikumos atrunātajos termiņos paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu
Patstāvīgi segt zaudējumu Pašriska apmērā

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju ikmēneša maksājumi jāveic Apdrošināšanas līgumā norādītajos termiņos un apmērā.

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšanas periods sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas līgumā, ja Apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums ir
veikts Apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā un apmērā.
Apdrošināšanas periods beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas līgumā, ja Apdrošināšanas prēmijas maksājumi ir veikti
Apdrošināšanas līgumā norādītajos termiņos un apmērā un ja Apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji neesat izbeidzis
ne Jūs, ne Apdrošināšanas sabiedrība.

Kā es varu atcelt līgumu?
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Apdrošināšanas līgumu varat vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai vismaz 31 dienas
pirms vēlamā apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Pašrocīgi parakstīta pieteikuma oriģinālu var iesniegt Apdrošināšanas
sabiedrībai klātienē tās klientu apkalpošanas centros vai ar pasta starpniecību, bet ar drošo elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu var nosūtīt Apdrošināšanas sabiedrībai uz e-pasta adresi info@if.lv.

