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Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Produkts: Īpašuma apdrošināšana 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta apdrošināšanas 
piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un „Tele2” mobilo ierīču apdrošināšanas noteikumos Nr. 1402.702. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
„Tele2” mobilo ierīču apdrošināšana aizsargā pret apdrošinātās mobilās ierīces neparedzētu fiziska bojājuma vai zādzības gadījumu. 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā): 

mobilā ierīce (mobilais telefons, planšetdators, portatīvais 
dators). 

 
Riski (ja norādīts piedāvājumā):  

 bojājumu risks — jebkāds mobilās ierīces pēkšņs un 
neparedzēts fizisks bojājums, ņemot vērā noteikumos 
minētos izņēmuma gadījumus; 

 zādzības risks — zādzība ar ielaušanos vai uzbrukums 
jums, kas ir saistīts ar vardarbību vai ar vardarbības 
piedraudējumu un ir bīstams dzīvībai vai veselībai, nolūkā 
iegūt mobilo ierīci. 

 Kas netiek apdrošināts? 

 Mobilās ierīces pazaudēšana. 
 Mobilās ierīces iekšēji bojājumi, piemēram, 

pašaizdegšanās. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Nav apdrošināti bojājumi, par kuriem atbild mobilās 
ierīces ražotājs, pārdevējs vai persona, kas veic 
apkopi vai remontdarbus. 

 Netiek apdrošināti zaudējumi, kas ir radušies: 
• mobilās ierīces vai tās daļu dabiskā nodiluma, 

novecošanas vai korozijas dēļ, tostarp mobilās 
ierīces virsmas skrāpējumi, kas ir saistīti ar 
ikdienas lietošanu un neietekmē tās darbību; 

• izmantojot mobilo ierīci neatbilstīgi paredzētajam 
mērķim vai neievērojot ražotāja instrukcijas;  

• mobilajai ierīcei esot bez jūsu tiešas fiziskas 
uzraudzības sabiedriskā vietā, nenoslēgtās vai 
neapdzīvotās ēkās vai telpās. 

 
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma ierobežojumiem 
ir ietverta apdrošināšanas polisē un noteikumos. 

Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas līgums ir spēkā visā pasaulē. 

Kādas ir manas saistības? 

• Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un apdrošinātā riska iestāšanās. 
• Iestājoties apdrošinātajam riskam, veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus. 
• Divu darbdienu laikā vai tiklīdz kļūst iespējams paziņot: 

- AAS „BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties saskaņā ar AAS „BALTA” norādījumiem; 
- tiesībaizsardzības iestādei par zādzību vai trešo personu noziedzīgas darbības izraisītiem bojājumiem. 

Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmijas tiek iekļautas „Tele2” pakalpojuma rēķinā, un „Tele2” veic norēķinus ar apdrošinātāju par sniegtajiem 
pakalpojumiem apdrošināšanas līguma darbības laikā. 

Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz 
apdrošināšanas polisē norādītajam datumam. 
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

• Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u. c.) palīdzību, jūs varat 14 dienu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu AAS „BALTA” vai nosūtot to uz 
e-pasta adresi polise@balta.lv. 

• Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 
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