ID Nr. kods: 140121-05
Kampaņas nosaukums: “Uzpildi 100 l milesPLUS degvielas
un dāvanā saņem palīdzību uz ceļa 3 mēnešiem!”
Dokuments: Speciālie kampaņas noteikumi
Kampaņas periods: 14.01.2021.–24.02.2021.

Noteikumi un nosacījumi
1. Kampaņas piedāvājums ir spēkā Circle K EXTRA biedriem ar pabeigtu reģistrāciju un iespējotu
paziņojumu saņemšanu ar īsziņu (sms).
2. Apdrošināšanas polisi “Palīdzība uz ceļa” nodrošina apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”,
vienotais reģistrācijas numurs: 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039.
3. Pilni polises noteikumi ir pievienoti atsevišķā pielikumā (Palidziba-uz-cela polise.pdf).
4. Lai saņemtu apdrošināšanas polisi “Palīdzība uz ceļa” kampaņas laikā, jāuzpilda vismaz 100 litri
milesPLUS 98 benzīna vai dīzeļdegvielas (turpmāk tekstā – milesPLUS).
5. Viens Circle K EXTRA biedrs var kvalificēties vienai polisei kampaņas laikā.
6. Polises derīguma termiņš ir 3 mēneši no īsziņas saņemšanas dienas.
7. Klienti, kas kvalificēsies apdrošināšanas polisei, saņems īsziņu no Circle K ar apdrošināšanas
polises kodu. Īsziņas ar apdrošināšanas kodiem tiks izsūtītas:
a. 29.01.2021. (polise derīga līdz 29.04.2021.)
b. 12.02.2021. (polise derīga līdz 12.05.2021.)
c. 25.02.2021. (polise derīga līdz 25.05.2021.)
8. Polises piešķiršanas kārtība:
a. Pirmā kārta: visi Circle K EXTRA biedri, kas uzpildīs 100 l un vairāk milesPLUS
degvielas periodā no 14.01.2021. līdz 28.01.2021., 29.01.2021., saņems īsziņu ar
apdrošināšanas polises kodu, kas būs derīgs līdz 29.04.2021.
b. Otrā kārta: visi Circle K EXTRA biedri, kas uzpildīs 100 l un vairāk milesPLUS degvielas
periodā no 14.01.2021. līdz 11.02.2021. (izņemot tos, kas būs jau kvalificējušies polisei
pirmajā kārtā), 12.02.2021. saņems īsziņu ar apdrošināšanas polises kodu, kas būs
derīgs līdz 12.05.2021.
c. Trešā kārta: visi Circle K EXTRA biedri, kas uzpildīs 100 l un vairāk milesPLUS
degvielas periodā no 14.01.2021. līdz 24.02.2021. (izņemot tos, kas būs jau
kvalificējušies polisei pirmajā un otrajā kārtā), 25.02.2021. saņems īsziņu ar
apdrošināšanas polises kodu, kas būs derīgs līdz 25.05.2021.
9. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, jāzvana uz diennakts palīdzības tālruni +37167533375,
jāizvēlas sarunas valoda, pēc tam jānospiež taustiņš 2 (palīdzība negadījuma vietā), pēc tam
jānospiež taustiņš 1 (autopalīdzība). Kad notiek savienojums ar operatoru, jāinformē, ka
nepieciešama palīdzība uz ceļa, ir derīga Circle K polise, un jānosauc īsziņā saņemtais
apdrošināšanas kods.
10. Lai saņemtu palīdzību uz ceļa, palīdzības dienesta darbiniekam ir jāuzrāda oriģinālā īsziņa no
Circle K ar apdrošināšanas polises kodu.
11. Gadījumā, ja īsziņa no Circle K tiek izdzēsta, to atjaunot iespējams divu darba dienu laikā. Par
apdrošināšanas polises koda atjaunošanu lūdzam sazināties ar mūsu Klientu servisa
speciālistiem darba dienās no plkst. 7.00 līdz 20.00 pa bezmaksas informatīvo tālruni 80009005.
12. Īsziņas teksta paraugs:
Apsveicam! Esi uzpildijis 100 l degvielas milesPLUS un kvalificejies apdrosinasanas
polisei “Palidziba uz cela”. Tavs apdrosinasanas polises kods ir: BRYKTL. Polise deriga
lidz 29.04.2021. Lai pieteiktu palidzibu, zvani uz +37167533375. Saglaba iszinu un
uzradi palidzibas dienesta darbiniekam. Pilnie noteikumi circlek.lv. Nevelies sms, suti
CIRCLEK STOP uz 1885.
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Iepazīsties arī ar vispārīgajiem kampaņu un akcijas noteikumiem! Jautā tos pārdevējam vai ienāc
www.circlek.lv
Nepieciešama palīdzība? Lūdzu, sazinies ar mūsu Klientu servisa speciālistiem katru dienu no plkst. 7.00
līdz 20.00 pa bezmaksas informatīvo tālruni 80009005!
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