Privātīpašuma visu risku apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
AAS "BTA Baltic Insurance Company“

Produkts:
Īpašuma apdrošināšana

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv
Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp
apdrošinātie riski un papildus apdrošināšanas aizsardzības, ir norādīti apdrošināšanas līgumā.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Privātīpašuma apdrošināšanā tiek apdrošinātas ēkas, dzīvokļi kā arī palīgēkas un tajās esošās mantas, kuras atrodas līguma darbības
vietā (apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam nodara uguns,
eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas), apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
(bojājumiem, ko īpašumam nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi)). Ēkas un mantas, kuras tiek izmantotas komercdarbības
nolūkiem, netiek apdrošinātas ar privātīpašuma apdrošināšanu, to nodrošina komercīpašuma apdrošināšana. Apdrošinātā riska iestāšanās
gadījumā tiek atlīdzināti zaudējumi par nekustamā īpašuma un tajā atrodošās kustamās mantas bojājumu, bojāeju vai zudumu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Īpašuma apdrošināšana pasargās Jūs no zaudējumiem
īpašuma bojājumu gadījumā, kas var rasties ārējo
faktoru ietekmē. Īpašuma apdrošinājuma summu
nosakāt Jūs, bet tā nedrīkst pārsniegt apdrošinātā
īpašuma vērību.
Apdrošināt iespējams dažāda veida
privātīpašumu:
✓ Ēku;
✓ Ēkas daļu;
✓ Dzīvokli;
✓ Palīgēku;
✓ Labiekārtojuma konstrukcijas;
✓ Remontieguldījumus;
✓ Kustamo mantu.
Īpašums tiek apdrošināts pret šādiem riskiem:
Tiks atlīdzināti zaudējumi saistībā ar īpašuma bojājumu,
bojāeju vai zudumu, jebkādu pēkšņu un neparedzamu
ārējas iedarbības apstākļu rezultātā, izņemot
gadījumus, kas minēti noteikumu izņēmumu sadaļā.
Apdrošināšanas gadījums var būt šādu risku rezultāts,
piemēram: uguns nelaime, dabas stihijas, trešo
personu prettiesiska rīcība, ūdens noplūde no
inženierkomunikācijām, stiklojuma saplīšana, u.c.
Papildus var iegādāties šādu apdrošināšanas
aizsardzību:
✓ Pagaidu dzīvesvietas īres izdevumi;
✓ Īrnieku nodarītais kaitējums;
✓ Īres ienākumu zudums;
✓ Kredītmaksājumu atlīdzināšana;
✓ Pagarinātā garantija elektrotehnikai;
✓ Kustamā manta ārpus mājokļa;
✓ Elektroniskie riski;
✓ Palīdzības komplekts.
Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma summa
ir maksimālā naudas summa, kas var tikt izmaksāta,
iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Apdrošināšanas
līgumā var būt paredzēti limiti, kas izteikti naudas
summas vai procentu veidā, kas ir maksimālā atlīdzības
summa,
kas
var
tikt
izmaksāta
noteiktos
apdrošināšanas
līgumā
paredzētos
gadījumos,
piemēram, iestājoties noteiktam riskam vai rodoties
noteikta veida zaudējumiem.

















Zaudējumi, kas radušies atmosfēras nokrišņu
(piemēram, ūdens, krusa, sniegs) iekļūšanas ēkā no
jumta, logiem, durvīm, nekustamā īpašuma šuvēm,
pamatiem, hidroizolācijas un citām konstrukcijām
rezultātā, ja tas nav radies apdrošināto risku
rezultātā;
Zaudējumi, kas radušies ilgstošu, pakāpeniski
notiekošu procesu rezultātā;
Zaudējumi, kas
radušies īpašuma pamatu
nosēšanās, nobīdīšanās vai nekustamā īpašuma
plaisāšanas rezultātā;
Zaudējumi, kas radušies masu nekārtību, iekšējo
nemieru, kara, streiku un terora aktu rezultātā;
Zaudējumi gruntsūdeņu līmeņa izmaiņu rezultātā vai
pārplūstot nokrišņu vai kanalizācijas savākšanas
sistēmām, vai jumta notekcaurulēm;
Zaudējumi, kas radušies ļauna nolūka vai vainas
pakāpes, kas zaudējumu atlīdzināšanas un citu
civiltiesisko seku ziņā ir pielīdzināma ļaunam
nolūkam, rezultātā;
Zaudējumi, kas radušies kaitēkļu, grauzēju vai citu
dzīvnieku darbības rezultātā, ja apdrošināšanas
gadījums nebūs saistīts ar ugunsgrēku, vai
stiklojuma saplīšanas risku;
Zaudējumi, kas radušies apdrošināšanas objektā
kļūdu aprēķinos, plānojumā vai projektēšanā dēļ, kā
arī nekvalitatīvu vai nepiemērotu būvmateriālu
izmantošanas rezultātā;
Citi
zaudējumi,
kas
paredzēti
noslēgtajā
apdrošināšanas līgumā.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!
!
!
!
!

Netiek apdrošinātas dārglietas, juvelierizstrādājumi,
gleznas, īpaši vērtīgas un antikvāras lietas, ja vien
apdrošināšanas polisē nav norādīts citādi;
Netiek
apdrošinātas
ēkas
būvniecības
un
rekonstrukcijas laikā;
Netiek apdrošināta skaidra nauda, vērtspapīri,
obligācijas, dokumenti, manuskripti, rasējumi,
zīmējumi, fotogrāfijas, plāni, kartotēkas;
Netiek atlīdzināti zaudējumi, ko izraisījuši plūdi, kas
notiek biežāk kā 1 reizi 10 gados;
Atsevišķi jānorāda kustamā manta, kuras vienas
vienības vērtība pārsniedz 5 000 EUR, citādi
maksimālā atlīdzība
par vienu mantas vienību
nevar pārsniegt 5 000 EUR.

Kur es esmu apdrošināts?
✓

Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā īpašuma adresē.

✓

Ja tiek izvēlēta papildu apdrošināšanas aizsardzība Kustamais īpašums ārpus mājokļa, kustamais īpašums tiek apdrošināts
tam atrodoties visā Eiropas teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
—
—
—
—
—
—

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju
par apdrošināšanas objekta stāvokli un citu apdrošinātāja pieprasīto informāciju.
Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas paziņot apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas
attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu.
Līguma darbības laikā paziņot apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska
iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.
Samaksāt apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošināšanas prēmiju noteiktajā apmērā un termiņā.
Ievērot apdrošinātāja noteiktās drošības prasības.
Iestājoties apdrošinātājam riskam:
— Paziņot atbildīgajiem dienestiem – līgumā paredzētos gadījumos Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, Namu apsaimniekotajām;
— Fiksēt negadījuma apstākļus, veicot negadījuma vietas un negadījuma seku fotografēšanu;
— Paziņot apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos un ievērot tā norādījumus;
— Ja iespējams, veikt darbus, lai samazinātu zaudējumus.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var samaksāt,
izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar apdrošināšanas polisē norādītā apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar nosacījumu,
ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums, ir samaksāts apdrošināšanas
polisē norādītajā apmērā un termiņā.
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas:

-

Beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam;
Izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa;
Nekustamā īpašuma īpašnieka maiņas gadījumā apdrošināšanas līgums ir spēkā par labu jaunajam īpašniekam vienu
mēnesi pēc tam, kad zemesgrāmatā ir reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieka maiņa, izņemot, ja tā darbības termiņš
ir īsāks vai jaunais īpašnieks ir noslēdzis citu apdrošināšanas līgumu;
Nekustamā īpašuma īpašnieka nāves gadījumā apdrošināšanas līgums paliek spēkā līdz mantinieka apstiprināšanai
mantojuma tiesībās, izņemot, ja tā darbības termiņš ir īsāks vai tas tiek izbeigts likumā paredzētajos gadījumos;
Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par bojā gājušu nekustamo īpašumu.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš, rakstiski paziņojot apdrošinātājam.

Privātīpašuma nosaukto risku apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
AAS „BTA Baltic Insurance Company“

Produkts:
Īpašuma apdrošināšana

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv
Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp
apdrošinātie riski un papildus apdrošināšanas aizsardzības, ir norādīti apdrošināšanas līgumā.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Privātīpašuma apdrošināšanā tiek apdrošinātas ēkas, dzīvokļi kā arī palīgēkas un tajās esošās mantas, kuras atrodas līguma darbības
vietā (apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam nodara uguns,
eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas), apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
(bojājumiem, ko īpašumam nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi)). Ēkas un mantas, kuras tiek izmantotas komercdarbības
nolūkiem, netiek apdrošinātas ar privātīpašuma apdrošināšanu, to nodrošina komercīpašuma apdrošināšana. Apdrošinātā riska iestāšanās
gadījumā tiek segti zaudējumi saistībā ar nekustamā īpašuma un tajā atrodošās kustamās mantas bojājumiem, bojāeju vai zudumu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Īpašuma apdrošināšana pasargās Jūs no zaudējumiem
saistībā ar īpašuma bojājumiem, kas var rasties ārējo
faktoru ietekmē. Īpašuma apdrošinājuma summu
nosakāt Jūs, bet tā nedrīkst pārsniegt apdrošinātā
īpašuma vērību.
Apdrošināt iespējams dažāda veida
privātīpašumu:
✓ Ēku;
✓ Ēkas daļu;
✓ Dzīvokli;
✓ Palīgēku;
✓ Labiekārtojuma konstrukcijas;
✓ Remontieguldījumus;
✓ Kustamo mantu.
Īpašumu var apdrošināt pret šādiem riskiem:
✓ Uguns nelaime;
✓ Dabas stihijas;
✓ Trešo personu prettiesiska rīcība;
✓ Ūdens noplūde no inženierkomunikācijām;
✓ Stiklojuma saplīšana.
Papildus var iegādāties šādu apdrošināšanas
aizsardzību:
✓ Pagaidu dzīvesvietas īres izdevumi;
✓ Īrnieku nodarītais kaitējums;
✓ Īres ienākumu zudums;
✓ Kredītmaksājumu atlīdzināšana;
✓ Pagarinātā garantija elektrotehnikai
✓ Kustamā manta ārpus mājokļa;
✓ Elektroniskie riski;
✓ Palīdzības komplekts.



Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma
summa ir maksimālā naudas summa, kas var tikt
izmaksāta, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
Apdrošināšanas līgumā var būt paredzēti limiti, kas
izteikti naudas summas vai procentu veidā, kas ir
maksimālā atlīdzības summa, kas var tikt izmaksāta
noteiktos apdrošināšanas līgumā paredzētos
gadījumos, piemēram, iestājoties noteiktam riskam
vai rodoties noteikta veida zaudējumiem.















Zaudējumi, kas radušies atmosfēras nokrišņu
(piemēram, ūdens, krusa, sniegs) iekļūšanas ēkā no
jumta, logiem, durvīm, nekustamā īpašuma šuvēm,
pamatiem, hidroizolācijas un citām konstrukcijām
rezultātā, ja tas nav radies apdrošināto risku
rezultātā;
Zaudējumi, kas radušies ilgstošu, pakāpeniski
notiekošu procesu rezultātā;
Zaudējumi, kas radušies īpašuma pamatu
nosēšanās, nobīdīšanās vai nekustamā īpašuma
plaisāšanas rezultātā;
Zaudējumi, kas radušies masu nekārtību, iekšējo
nemieru, kara, streiku un terora aktu rezultātā;
Zaudējumi gruntsūdeņu līmeņa izmaiņu rezultātā vai
pārplūstot nokrišņu vai kanalizācijas savākšanas
sistēmām, vai jumta notekcaurulēm;
Zaudējumi, kas radušies ļauna nolūka vai vainas
pakāpes, kas zaudējumu atlīdzināšanas un citu
civiltiesisko seku ziņā ir pielīdzināma ļaunam
nolūkam, rezultātā;
Zaudējumi, kas radušies kaitēkļu, grauzēju vai citu
dzīvnieku darbības rezultātā, ja apdrošināšanas
gadījums nebūs saistīts ar ugunsgrēku, vai
stiklojuma saplīšanas risku;
Zaudējumi, kas radušies apdrošināšanas objektā
kļūdu aprēķinos, plānojumā vai projektēšanā dēļ, kā
arī nekvalitatīvu vai nepiemērotu būvmateriālu
izmantošanas rezultātā;
Citi
zaudējumi,
kas
paredzēti
noslēgtajā
apdrošināšanas līgumā.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!

!
!
!

Netiek
apdrošinātas
dārglietas,
juvelierizstrādājumi, gleznas, īpaši vērtīgas un
antikvāras lietas, ja vien apdrošināšanas polisē nav
norādīts citādi;
Netiek
apdrošinātas
ēkas
būvniecības
un
rekonstrukcijas laikā;
Netiek apdrošināta skaidra nauda, vērtspapīri,
obligācijas, dokumenti, manuskripti, rasējumi,
zīmējumi, fotogrāfijas, plāni, kartotēkas;
Netiek atlīdzināti zaudējumi, ko izraisījuši plūdi, kas
notiek biežāk kā 1 reizi 10 gados;

!

Atsevišķi jānorāda kustamā manta, kuras vienas
vienības vērtība pārsniedz 5 000 EUR, citādi
maksimāla atlīdzība par vienu mantas vienību nevar
pārsniegt 5 000 EUR.

Kur es esmu apdrošināts?
✓

Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā īpašuma adresē.

✓

Ja tiek izvēlēta papildu apdrošināšanas aizsardzība Kustamais īpašums ārpus mājokļa, kustamais īpašums tiek apdrošināts
tam atrodoties visā Eiropas teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
—
—
—
—
—
—

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju
par apdrošināšanas objekta stāvokli un citu apdrošinātāja pieprasīto informāciju.
Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas paziņot apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas
attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu.
Līguma darbības laikā paziņot apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska
iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.
Samaksāt apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošināšanas prēmiju noteiktajā apmērā un termiņā.
Ievērot apdrošinātāja noteiktās drošības prasības.
Iestājoties apdrošinātājam riskam:
— Paziņot atbildīgajiem dienestiem – līgumā paredzētos gadījumos Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, Namu apsaimniekotajām;
— Fiksēt negadījuma apstākļus, veicot negadījuma vietas un negadījuma seku fotografēšanu;
— Paziņot apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos un ievērot tā norādījumus;
— Ja iespējams, veikt darbus, lai samazinātu zaudējumus.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var samaksāt,
izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar apdrošināšanas polisē norādītā apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar nosacījumu,
ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums, ir samaksāts
apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā.
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas:
Beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam;
Izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa;
Nekustamā īpašuma īpašnieka maiņas gadījumā apdrošināšanas līgums ir spēkā par labu jaunajam īpašniekam vienu
mēnesi pēc tam, kad zemesgrāmatā ir reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieka maiņa, izņemot, ja tā darbības termiņš
ir īsāks vai jaunais īpašnieks ir noslēdzis citu apdrošināšanas līgumu;
Nekustamā īpašuma īpašnieka nāves gadījumā apdrošināšanas līgums paliek spēkā līdz mantinieka apstiprināšanai
mantojuma tiesībās, izņemot, ja tā darbības termiņš ir īsāks vai tas tiek izbeigts likumā paredzētajos gadījumos;
Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par bojā gājušu nekustamo īpašumu.

Kā es varu atcelt līgumu?
Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš, rakstiski paziņojot apdrošinātājam.

Privātīpašums -MAXI polise
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība:
ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle

Produkts:
Privātīpašums -MAXI polise

Pilnīga informācija, lai noslēgtu līgumu vai iegūtu informāciju par produktu ir pieejama Vispārējos apdrošināšanas
noteikumos Nr. V1.3 (spēkā no 03.02.2020) un Privātīpašuma apdrošināšanas noteikumos „MAXI Polise“ Nr.5.6/6. (spēkā
no 23.01.2018.), apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos vai mājaslapā www.gjensidige.lv.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Īpašuma apdrošināšanai pret uguns, dabas stihiju postījumiem un citiem zaudējumiem. Produkts var saturēt
vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Ēka, dzīvoklis, iekšējā apdare, manta (apdrošināšanas polisē
norādītais īpašums)

 Nelikumīgi uzbūvētas, avārijas stāvoklī vai būvniecības stadijā
esošas, neapsaimniekotas ēkas
 Skaidra nauda, vērtspapīri, dokumenti (izņemot personu
apliecinošus dokumentus), akti, plāni, oriģinālie rasējumi,
modeļi, arhīvu krājumi
 Telpu augi, mežs, atsevišķi augoši koki, dzīvžogi, zeme, sējumi,
dzīvnieki
 Datoru programmas, dati, datu bāzes un informācijas nesēji
 Karš, terorisms
 Rupji pārkāpjot LR normatīvos aktus, būvnormatīvus,
tehniskās ekspluatācijas un ugunsdrošības noteikumus un
administratīvos lēmumus
 Ļauna nolūka, rupjas neuzmanības vai noziedzīgas darbības
dēļ un nekvalitatīvi veiktu darbu vai pakalpojumu dēļ
 Ēkā vai telpās iekļūstot ūdenim, krusai vai sniegam caur
logiem, durvīm, jumtu, ēkas konstrukcijām, ielām, pagalmiem
 Gruntsūdeņu un notekūdeņu līmeņa celšanās dēļ vai
pārplūstot ūdens un/vai kanalizācijas savākšanas sistēmām,
jumta notekcaurulēm

Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies sekojošu risku rezultātā:
 Ugunsgrēks, lidaparāta vai tā kravas uzkrišana
 Dabas stihijas – vētra, plūdi, nepārtraukta snigšana
 Koku, mastu, stabu uzkrišana
 Ūdens noplūde
 Trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība ar ielaušanos,
laupīšana, vandālisms, grafiti
 Sadursme
 Glābšanas un novākšanas izdevumi
 MAXI meistara palīdzība mājās
Ja ir izvēlēts:
 Visu risku apdrošināšana
 Elektriskās parādības
 Mantas zādzība bez ielaušanās pazīmēm no privātmājas
pagalma
 Sala radīti zaudējumi
 Keramikas un stikla izstrādājumu saplīšana

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
! Plūdi, kas notiek ne biežāk kā vienu reizi 5 gados
! Vētra ir vējš ar ātrumu virs 15 m/sek.
! Nepārtraukta snigšana ir vismaz 100 mm 24 stundu laikā
! Tiek piemēroti līgumā norādītie atlīdzību limiti
! Līgumā atsevišķi jāuzrāda manta, kuras vienas vienības vērtība
pārsniedz 3000 EUR
! Mantu grupu nolietojuma likme ir norādīta līgumā
! Atlīdzība var tikt samazināta līdz 50%, ja vieglas neuzmanības
dēļ nav izpildīts kāds no līgumā noteiktajiem pienākumiem
! MAXI meistars maksimālais seguma limits un izsaukumu skaits
- 300 EUR un 3 (trīs) izsaukumi viena apdrošināšanas gada
laikā. Viena izsaukuma zvana pakalpojumu limits - 100 EUR,
ieskaitot PVN. Paša risks netiek ieturēts

Kur es esmu apdrošināts?
 Līguma darbības teritorija: nekustamais īpašums - līgumā norādītā adrese, kustamais īpašums un civiltiesiskā atbildība - līgumā norādītā adrese,
Latvijas vai Baltijas teritorija, nelaimes gadījumu apdrošināšanai - visa pasaule.

Kādas ir manas saistības?
• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama
apdrošinātājam līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas
gadījuma izskatīšanai
• Ievērot LR normatīvos aktus, būvnormatīvus, tehniskās ekspluatācijas
un ugunsdrošības noteikumus un administratīvos lēmumus
• Informēt par izmaiņām līgumā, tā darbības laikā
• Informēt apdrošināto par to, ka viņš tiek apdrošināts
• Veikt savlaicīgu prēmijas vai tās daļas samaksu
• Ievērot noteiktās prasības, veikt visus iespējamos pasākumus, lai
novērstu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos
• Pēc negadījuma nekavējoties ziņot atbildīgajiem dienestiem un veikt
visus saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus

• Pēc notikušā notikuma, kamēr apdrošinātājs nav veicis bojātā vai
iznīcinātā objekta apskati, bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas
nav pieļaujama nekāda bojājumu novēršana. Atļauts veikt tikai
neatliekamus pasākumus, lai novērstu tālākus zudumus un nepieļautu
nelaimes gadījumus
• Apdrošinātajam 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad kļuvis zināms
par notikumu, jāiesniedz apdrošinātājam noteikta parauga formas
rakstisks pieteikums
• Paziņot apdrošinātājam, ja zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji
atlīdzinājusi cita persona

Kad un kā man jāveic samaksa?
Prēmija maksājama līgumā noteiktajā termiņā un apmērā uz norādīto bankas kontu.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līguma periods un tā stāšanās spēkā:

Apdrošināšanas līguma darbība beidzas:

• ar līgumā norādīto datumu un laiku, ja prēmija ir samaksāta līgumā
noteiktajā termiņā un apmērā.

• ar līgumā norādīto datumu un laiku;
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa;
• īpašnieka maiņas gadījumā;
• apdrošināšanas objekta bojāejas gadījumā;
• ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā izmaksāta
apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju
• Rakstiski paziņojot apdrošinātājam 15 dienas pirms līguma izbeigšanas
• Iesniedzot pieteikumu un pierādījumus apdrošinātājam, ja ir radies
kāds no šādiem apstākļiem:
- apdrošināmā interese beigusi pastāvēt;
- mainījies apdrošinātā objekta īpašnieks.

• Ja noslēgts distances apdrošināšanas līgums ar periodu ne mazāku par
1 (vienu) mēnesi, tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā
pēc līguma noslēgšanas dienas, vienpusēji atkāpties no līguma,
rakstveidā paziņojot par to apdrošinātājam.

Juridisko personu īpašuma apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija

Produkts: Īpašuma apdrošināšana

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 Juridisko personu īpašuma apdrošināšanas noteikumos Nr. 1201.04.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Juridisko personu īpašuma apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem saimnieciskajā darbībā izmantotā nekustamā un kustamā
īpašuma bojājumiem un zaudējumiem, kas rodas apdrošināšanas līgumā noteikto risku iestāšanās dēļ.

Kas tiek apdrošināts?
Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā):
ēka;
telpas;
telpu remonts;
manta: iekārtas, aprīkojums, preces, izejvielas.
Ja tas ir īpaši norādīts polisē, tiek apdrošināts:
ekspluatācijā nenodots nekustamais īpašums;
inženierbūves;
siltumnīcas, teltis, būves, kas nav paredzētas ilgstošai
ekspluatācijai;
manta, kas atrodas ārpus ēkām vai telpām;
skaidra nauda kasē un seifā;
juvelierizstrādājumi, vērtslietas, mākslas priekšmeti, antīki
priekšmeti, izstāžu eksponāti, kolekcijas;
transportlīdzekļi kā prece, mazgabarīta iekrāvējtehnika.
Riski (ja norādīts piedāvājumā):
uguns risks: ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija;
dabas stihisko postu risks: vētra, plūdi, krusa, zemestrīce,
nepārtraukta snigšana, koku un citu konstrukciju
uzkrišana;
šķidruma un tvaika noplūdes risks: cauruļvadu avārija vai
plīsums, darbinieku vai trešo personu darbība vai
bezdarbība, automātisko ugunsdzēsības sistēmu
reaģēšana;
trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks: zādzība ar
ielaušanos, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi, darbinieku vai
trešo personu izraisīti stiklojuma bojājumi;
sadursmes risks: sauszemes transportlīdzekļa trieciens,
iekraušanas mehānisma trieciens.
Papildus atlīdzināmie zaudējumi:
glābšanas un attīrīšanas darbi;
apdrošināšanas objekta bojājumi tādu darbu, kam ir
nepieciešama būvatļauja, dēļ (ja izvēlētais objekts ir ēka,
telpa vai telpu remonts);
teritorijas labiekārtojuma, piemēram, žogu, barjeru,
celiņu, apgaismojuma, bērnu laukumu u. tml., bojājumi
(ja izvēlētais objekts ir ēka);
pieņemtās mantas, par kuru nav veikta atzīme polisē,
bojājumi (ja izvēlētais objekts ir manta);
darbinieku mantas bojājumi, ja tā atrodas polisē
norādītajā adresē (ja izvēlētais objekts ir manta).

Kas netiek apdrošināts?
Neizmantots nekustamais īpašums un tajā esoša
manta, ja īpašumā ilgāk nekā 30 dienas nenotiek
komercdarbība un tam nav nodrošināta noteikumu
prasībām atbilstīga signalizācija vai apsardze.
Avārijas stāvoklī esošs nekustamais īpašums vai tajā
esoša manta.
Ieroči, munīcija, sprāgstvielas.
Reģistrācijai pakļauti sauszemes, ūdens un gaisa
transportlīdzekļi, ja polisē nav norādīts citādi.
Augi, dzīvnieki, zeme.
Dokumenti, vērtspapīri.
Atrautā peļņa, ar pārtraukumiem komercdarbībā vai
ar līgumsaistību neizpildi saistīti zaudējumi.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Nav apdrošināti bojājumi un zaudējumi, kas ir
radušies ārpus polisē norādītā līguma darbības
perioda.
Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem un
atlīdzināmajiem zaudējumiem var būt noteikti limiti.
Nav apdrošināti zaudējumi, kas ir radušies:
• apdrošinātā, apdrošinājuma ņēmēja, to
darbinieku vai citu personu, kam īpašums ir
nodots, ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības
dēļ;
• īpašuma nolietošanās, vibrācijas, korozijas,
puves un līdzīgu procesu, kā arī dzīvnieku
iedarbības dēļ, ja vien nav iestājies risks, kura
dēļ ir bojāts pārējais īpašums;
• elektrisko parādību, piemēram, pārsprieguma,
īssavienojuma u. tml. dēļ, ja vien tās nav
izraisījušas uguns riska iestāšanos;
• gruntsūdeņu un notekūdeņu līmeņa celšanās vai
ūdens savākšanas sistēmu, notekcauruļu
pārplūšanas dēļ, kā arī nokrišņu vai
gruntsūdenim iekļūstot īpašumā caur logiem,
durvīm, jumtu, plaisām sienās u. tml., ja vien
šādas atveres nav radušās riska iestāšanās dēļ;
• nepārtrauktas snigšanas dēļ, ja sniegs no jumta
nav notīrīts 48 stundu laikā pēc snigšanas
beigām;
• īpašuma izkrāpšanas, piesavināšanās, mistiskas
pazušanas u. tml. apstākļu dēļ;
• tādu darbu, kuriem ir nepieciešama būvatļauja,
dēļ, tomēr zaudējumi tiek atlīdzināti tādā
apmērā, kādā ir apdrošināti attiecīgie papildu
izdevumi.
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma
ierobežojumiem ir ietverta apdrošināšanas polisē un
noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā apdrošināšanas objekta adresē.

Kādas ir manas saistības?
•
•
•
•
•
•

Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai.
Ievērot Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošos tiesību aktus, būvnormatīvus, tehniskās ekspluatācijas, darba drošības un
ugunsdrošības noteikumus.
Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un
pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās.
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, 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.
Sniegt visu AAS „BALTA” pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un
zaudējumu apjomu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

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.

Fizisko personu īpašuma apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA “
Jur. adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija

Produkts: Īpašuma apdrošināšana

Šis dokuments ir informatīvs un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija sniegta apdrošināšanas
piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un Fizisko personu pamata risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumos Nr. 1202.107.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Fizisko personu īpašuma apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem Jūsu kustamā un nekustamā īpašuma bojājumiem un
zaudējumiem, kas rodas apdrošināšanas līgumā noteikto risku rezultātā.

Kas tiek apdrošināts?
Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā):
Privātmāja, pie mājas esošās palīgbūves;
Dzīvoklis;
Telpu iekšējā apdre;
Mājas manta.
Ja tas ir īpaši norādīts polisē, tiek apdrošināts:
Privātmājas, dzīvokļi, palīgbūves, kuros notiek
remontdarbi
Ekspluatācijā nenodots nekustamais īpašums
Pastāvīgi neapdzīvots īpašums
Riski (ja norādīts piedāvājumā) :
Uguns risks: ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija,
vadāma lidaparāta, tā daļu vai ar lidaparātu pārvadājamas
kravas uzkrišana;
Dabas stihisko postu risks: vētra, plūdi, krusa, zemestrīce,
nepārtraukta snigšana;
Šķidruma un tvaika noplūdes risks: cauruļvadu, to ierīču
un aprīkojuma avārija vai plīsums, trešo personu darbība
vai bezdarbība, kuras dēļ notikusi šķidruma vai tvaika
noplūde;
Trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks: zādzība ar
ielaušanos, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi;
Sadursmes risks: sauszemes tranportlīdzekļa trieciens,
iekraušanas mehānisma trieciens, ko izraisa trešā persona.
Papildus atlīdzināmie zaudējumi:
Glābšanas un attīrīšanas darbi;
Apdrošinājuma summa:
Apdrošinājuma summa norādīta apdrošināšanas polisē. To
nosakāt Jūs un tā var tikt noteikta atjaunošanas,
faktiskajā, tirgus vai iegādes vērtībā atbilstoši
apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

Kas netiek apdrošināts?
Avārijas stāvoklī esošs nekustamais īpašums un tajā esoša
manta;
Ēkas, kuras būvētas neievērojot Latvijas Republikas teritorijā
spēkā esošo tiesību aktu, būvnormatīvu, ekspluatācijas,
ugunsdrošības noteikumu vai administratīvo aktu prasības;
Zaudējumi, kuri rodas nekvalitatīvi veiktu remontdarbu,
būvdarbu vai materiālu dēļ;
Telpas, ēkas, manta, kas tiek izmantota uzņēmējdarbības
veikšanai;
Sauzemes, ūdens un gaisa transportlīdzekļi, kā arī to
aprīkojums un rezerves daļas;
Augi, dzīvnieki, zeme;
Vērtspapīri, nauda;
Juvelierizstrādājumi, gleznas, kažoki, antīkas mēbeles citas
antīkas lietas, kolekcijas, dārgakmeņi;
Ieroči.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt polisē
norādīto apdrošinājuma summu.
Nav apdrošināti bojājumi un zaudējumi, kas
radušies ārpus polisē norādītā līguma darbības
perioda.
Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem un
atlīdzināmajiem zaudējumiem var būt noteikti limiti
Netiek apdrošināti zaudējumi, kas radušies:
Apdrošinātā, apdrošinājuma ņēmēja vai saistīto
personu ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības
dēļ;
Apdrošinātā īpašuma nolietošanās, vibrācijas,
pelējuma, sēnīšu vai baktēriju, kukaiņu, putnu
vai dzīvnieku iedarbības dēļ;
Iekārtām un aprīkojumam iekšējās salūšanas
dēļ.
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma
ierobežojumiem ietverta apdrošināšanas polisē un
noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā apdrošināšanas objekta adresē.

Kādas ir manas saistības?
-

Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai.
Ievērot Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošos tiesību aktus un ugunsdrošības noteikumus.
Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tai skaitā pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un
pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās.
Iestājoties apdrošinātajam gadījumam, veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus.
2 darba dienu laikā vai tiklīdz tas iespējams, paziņot AAS “BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties atbilstoši AAS “BALTA”
norādījumiem.

-

Sniegt visu AAS “BALTA” pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un
zaudējumu apjomu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

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 datuma un laikā

Kā es varu atcelt līgumu?



Ja apdrošināšanas līgums noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u.c.) palīdzību, Jūs varat 14 dienu laikā no līguma
noslēgšanas brīža vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstveida 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 atbilstošu iesniegumu.

Fizisko personu īpašuma apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA “
Jur. adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija

Produkts: Īpašuma apdrošināšana

Šis dokuments ir informatīvs un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija sniegta apdrošināšanas
piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un Fizisko personu visu risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumos Nr. 1202.207.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Fizisko personu īpašuma apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem Jūsu kustamā un nekustamā īpašuma bojājumiem un
zaudējumiem.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas objekts (ja norādīts piedāvājumā):
Privātmāja, pie mājas esošās palīgbūves;
Dzīvoklis;
Telpu iekšējā apdre;
Mājas manta.
Ja tas ir īpaši norādīts polisē, tiek apdrošināts:
Privātmājas, dzīvokļi, palīgbūves, kuros notiek
remontdarbi
Ekspluatācijā nenodots nekustamais īpašums
Pastāvīgi neapdzīvots īpašums
Riski:
Jebkāds apdrošinātā īpašuma pēkšņs un neparedzēts
fiziska bojājuma vai zuduma gadījums, izņemot
noteikumos minētos izņēmuma gadījumus;
Papildus atlīdzināmie zaudējumi:
Glābšanas un attīrīšanas darbi;
Koplietošanas telpu vai konstrukciju bojājumi vai
zaudējums, atbilstoši piederošo domājamo daļu apmēram;
Teritorijas labiekārtojuma bojājumi vai zaudējums;
Apstādījumu zudums uguns, zādzības vai ļaunprātīgu
bojājumu rezultātā
Citas dzīves vietas īre, ja pastāvīgi apdzīvotais īpašums
apdrošināšanas gadījuma rezultātā kļuvis nepiemērots
dzīvošanai;
Mantas zādzība vai laupīšana ārpus apdrošinātās adreses;
Kurināmā zudums uguns vai zādzības rezultātā;
Turējumā, lietojumā vai glabājumā pieņemtas mantas
bojājumi vai zaudējums;
Zādzība bez ielaušanās pazīmēm no piemājas teritorijas.
Apdrošinājuma summa:
Apdrošinājuma summa norādīta apdrošināšanas polisē. To
nosakāt Jūs un tā var tikt noteikta atjaunošanas,
faktiskajā, tirgus vai iegādes vērtībā atbilstoši
apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

Avārijas stāvoklī esošs nekustamais īpašums un tajā esoša
manta;
Ēkas, kuras būvētas neievērojot Latvijas Republikas teritorijā
spēkā esošo tiesību aktu, būvnormatīvu, ekspluatācijas,
ugunsdrošības noteikumu vai administratīvo aktu prasības;
Zaudējumi, kuri rodas nekvalitatīvi veiktu remontdarbu,
būvdarbu vai materiālu dēļ;
Telpas, ēkas, manta, kas tiek izmantota uzņēmējdarbības
veikšanai;
Sauzemes, ūdens un gaisa transportlīdzekļi, kā arī to
aprīkojums un rezerves daļas;
Dzīvnieki, zeme;
Vērtspapīri, nauda;

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt polisē
norādīto apdrošinājuma summu.
Nav apdrošināti bojājumi un zaudējumi, kas
radušies ārpus polisē norādītā līguma darbības
perioda.
Atsevišķiem apdrošinātajiem riskiem un
atlīdzināmajiem zaudējumiem var būt noteikti limiti
Netiek apdrošināti zaudējumi, kas radušies:
Apdrošinātā, apdrošinājuma ņēmēja vai saistīto
personu ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības
dēļ;
Apdrošinātā īpašuma nolietošanās, vibrācijas,
pelējuma, sēnīšu vai baktēriju, kukaiņu, putnu
vai dzīvnieku iedarbības dēļ;
Iekārtām un aprīkojumam iekšējās salūšanas
dēļ.
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma
ierobežojumiem ietverta apdrošināšanas polisē un
noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas līgums ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā apdrošināšanas objekta adresē.

Kādas ir manas saistības?
-

Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai.
Ievērot Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošos tiesību aktus un ugunsdrošības noteikumus.
Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tai skaitā pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un
pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās.
Iestājoties apdrošinātajam gadījumam, veikt visus iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus.

-

2 darba dienu laikā vai tiklīdz tas iespējams, paziņot AAS “BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties atbilstoši AAS “BALTA”
norādījumiem.
Sniegt visu AAS “BALTA” pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un
zaudējumu apjomu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu Jums jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

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 datuma un laikā

Kā es varu atcelt līgumu?



Ja apdrošināšanas līgums noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u.c.) palīdzību, Jūs varat 14 dienu laikā no līguma
noslēgšanas brīža vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstveida 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 atbilstošu iesniegumu.

Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par privātīpašuma apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu un nosacījumiem ir
atrodama privātīpašuma apdrošināšanas polisē un Compensa mājas apdrošināšanas noteikumos Nr. CMA20

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Privātīpašuma apdrošināšana sniedz aizsardzību neparedzētu zaudējumu novēršanai, kas radušies apdrošināšanas līgumā norādītajam īpašumam,
iestājoties noteiktiem riskiem.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināts tiek īpašums (apdrošināšanas objekts),
kas ir norādīts apdrošināšanas polisē, t.sk. papildus
elementi, kas ir uzskaitīti apdrošināšanas noteikumos.

Ja apdrošināšanas polisē nav norādīts citādāk, netiek
apdrošināts sekojošs īpašums:

Apdrošināšanas objekts var būt:
- ēka vai dzīvoklis
- iedzīve, t.sk. mājdzīvnieki
Polisē ir norādīta apdrošinājuma summa katram
apdrošināšanas objektam, kas ir maksimālā summa,
kuru var saņemt par īpašumam nodarītajiem bojājumiem
vai zaudējumiem.
Riski, kādiem īpašums apdrošināts, ir norādīti polisē
atbilstoši Jūsu izvēlei.
Apdrošinātie riski var būt:
I NOSAUKTIE RISKI
UGUNS RISKI: ugunsgrēks, t.sk. dūmu vai karstuma
iedarbība, zibens spēriens, lidaparāta trieciens;
ŪDENS RSIKI: noplūde inženierkomunikāciju sistēmas
avārijas gadījumā, bojājumi pašām inženierkomunikāciju
sistēmām, applūšana, nokrišņu ūdens iekļūšana;
DABAS STIHIJU RISKI: vētra, plūdi, krusa, zemestrīce,
sniega vai ledus svara iedarbība, koku, mastu un stabu
nogāšanās;
TREŠO PERSONU NODARĪTI ZAUDĒJUMI: zādzība pēc
ielaušanās, laupīšana, trešo personu prettiesiska rīcība,
remonts kaimiņos, transporta līdzekļa trieciens, īrnieku
nodarīti zaudējumi;
CITI RISKI: remonta darbu laikā (izņemot tādu, kam
nepieciešama būvatļauja) iestājies cits polisē norādītais
risks, stiklojuma saplīšana, mājokļa aizvietošana, Compensa
24/7 mājokļa dienesta pakalpojums (tālr. 8888).
vai
II VISI RISKI
Apdrošināšanas gadījums ir apdrošināšanas objektam
nodarīti pēkšņi un neparedzēti tieši materiāli zaudējumi vai
bojājumi, kas nav minēti apdrošināšanas līgumā kā
izņēmumi.

 būves, kas nav paredzētas ilgstošai ekspluatācijai
(pārvietojami vagoniņi, teltis, siltumnīcas un tml.)

 nekustamais īpašums, kas tiek izmantots komercdarbībai
 antikvāri un kolekciju priekšmeti
 pārtika, alkohols, telpaugi
Ja apdrošināšanas polisē nav norādīts citādāk, netiek
atlīdzināti zaudējumi:

 kas radušies ilgstošu procesu rezultātā, piemēram,

nodiluma, nolietojuma, korozijas, pilēšanas, izžūšanas,
aizsērēšanas, u.c.

 kas radušies nepārvaramas varas apstākļu, dabas
katastrofu rezultātā

 kas atkārtoti radušies viena un tā paša iemesla dēļ, kas
jau iepriekš radījis zaudējumus, kurus Apdrošinātājs ir
atlīdzinājis

 kas radušies pārplūstot kanalizācijai lietus, atkušņa vai
plūdu rezultātā

 kas radušies gruntsūdeņu iedarbības rezultātā
 kas radušies nekustamā īpašuma, tā daļu vai iedzīves

nekvalitatīva remonta, uzstādīšanas, projektēšanas,
konstrukcijas kļūdas, nekvalitatīvas būvniecības vai
nekvalitatīvu un/vai neatbilstošu materiālu izmantošanas
rezultātā

 kas radušies spēkā esošo tiesību aktu, normatīvo aktu,

būvnormatīvu, tehniskās ekspluatācijas vai ugunsdrošības
noteikumu pārkāpuma rezultātā

 apdrošināšanas objektam salūstot bez ārēju spēku
iedarbības.

Pilns saraksts ar objektiem un apstākļiem, kādos radušies
zaudējumi, kas ir izņēmumi Compensa mājas apdrošināšanā,
ir uzskaitīti apdrošināšanas polisē un polisē norādītajos
apdrošināšanas noteikumos.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

un
III PAPILDRISKI:
- elektriskas dabas parādības
- būvniecības darbu papildrisks – būvniecības/ pārbūves
darbu laikā (tādu, kam nepieciešama būvatļauja)
iestājies cits polisē norādītais risks
Papildriski tiek iekļauti apdrošināšanas līgumā kā
privātīpašuma apdrošināšanas seguma paplašinājumi un
tie ir spēkā, ja norādīti apdrošināšanas polisē.
Privātīpašuma apdrošināšanas līgumu par papildināt
ar citiem apdrošināšanas veidiem:
- ēkas īpašnieka/ īrnieka vai privātpersonas civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
- ģimenes nelaimes gadījumu apdrošināšana.

 Apdrošinot iedzīvi bez saraksta, maksimālā apdrošinājuma
summas par vienību tiek noteikta 3 000 EUR, savukārt par
vienāda pielietojuma iedzīves priekšmetu kopumu – 35%
apmērā no kopējās iedzīves apdrošinājuma summas.
 Atsevišķiem apdrošināšanas objektiem un riskiem
apdrošināšanas līgumā ir noteikti atlīdzības limiti –
ierobežojumi – summas vai procentuālā izteiksmē, kas ir
maksimālā izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība.
 Ja apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summa ir mazāka
par tā vērtību, tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam tiek
piemērots nosacījums par zemapdrošināšanu – izmaksājamā
apdrošināšanas atlīdzība tiek proporcionāli samazināta.
 Apdrošināšanas atlīdzība var tik samazināta par 50%, ja
vieglas neuzmanības dēļ netiek ievērotas apdrošināšanas
līgumā noteiktās prasības un pienākumi.

Kur es esmu apdrošināts?

 Apdrošināšana ir spēkā polisē norādītajā apdrošinātā nekustamā īpašuma adresē.
 Ja apdrošināšanas polisē ir iekļauta iedzīve, priekšmeti, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām, ir apdrošināti laupīšanas, zādzības pēc
ielaušanās, transporta līdzekļa trieciena, dabas stihiju un ugunsgrēka riskiem ar atlīdzības limitu 1 000 EUR visā Eiropas Savienības
teritorijā.
 Ja apdrošināšanas polisē ir iekļauts “aktīvās atpūtas aprīkojums”, apdrošināšana attiecībā uz to ir spēkā visā Latvijas Republikas
teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
 Pirms apdrošināšanas līgums noslēgšanas sniegt Apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju apdrošināšanas līguma
noslēgšanai.
 Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas iepazīties ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem un noteikumiem.
 Veikt apdrošināšanas prēmijas samaksu noteiktajā termiņā un apmērā.
 Pareizi, tam paredzētajam mērķim un atbilstoši ražotāju norādījumiem, lietot apdrošināšanas objektus un ievērot
apdrošināšanas līgumā norādītās drošības prasības.
 Apdrošināšanas līguma darbības laikā informēt Apdrošinātāju par apstākļu izmainām, kas var ietekmēt apdrošinātā riska
iestāšanos, piemēram, ja tiek uzsākti remontu darbi, īpašums netiek pastāvīgi apdzīvots, tas tiek iznomāts, ieķīlāts vai tiek
uzsākta īpašuma izmantošana komercdarbībā.
 Veikt visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai uzturētu un sargātu apdrošināto īpašumu, censties nepieļaut zaudējumus
vai postījumus.
 Pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, ziņot par negadījumu atbildīgajam dienestam,
informēt par to Apdrošinātāju, zvanot uz diennakts informatīvo tālruni: 8888, un veikt visus iespējamos un saprātīgos
pasākumus, lai samazinātu zaudējumus.
 Pēc negadījuma konstatēšanas un paziņošanas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pieteikt atlīdzību Apdrošinātājam
rakstiski un sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju zaudējumu rašanās apstākļu noskaidrošanai.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic polisē norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.

Kad sākas un beidzas apdrošināšanas aizsardzība?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas un beidzas polisē norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta prēmijas samaksa noteiktajā kārtībā, termiņā
un apmērā.
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas pirms polisē norādītā termiņa, ja Jūs vai Apdrošinātājs to ir izbeidzis “Apdrošināšanas līguma
likumā” noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kā es varu atcelt līgumu?
Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli, Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas līguma 14
(četrpadsmit) dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, rakstiski informējot Apdrošinātāju.
Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu Apdrošinātājam un
ievērojot apdrošināšanas līgumā un Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību.
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā.

ĪPAŠUMA, CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Apdrošinātājs: Balcia Insurance SE
Produkts: PRIVĀTĪPAŠUMA apdrošināšana

Balcia Insurance SE

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu pārskatu par Privātīpašuma
apdrošināšanas produktu. Šis dokuments neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos
nosacījumus. Pilnīga informācija par produktu, izņēmumiem un ar to saistītām izmaksām ir sniegta citos
dokumentos, piemēram, īpašuma apdrošināšanas noteikumos un polisē.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Privātīpašuma apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Privātīpašuma apdrošināšanas mērķis ir sniegt
finansiālu atbalstu apdrošinātajai personai vai tās mantiniekiem, ja nelaimes gadījumā radušies bojājumi vai
bojāeja īpašumam, ja nelaimes gadījumā ir bojāta trešās personas manta, vai tai radītas veselības problēmas.

Kas tiek apdrošināts?
Īpašuma bojājumu un bojāejas dēļ:
Uguns (Ugunsgrēks, Eksplozija, Zibens spēriens, Lidaparātu, to daļu vai kravas kritums)
Dabas stihijas (Vētra, Krusa, Sniega iedarbība, Zemestrīce, Plūdi, Zemes noslīdējums,
iegruvums, Lietusgāzes)
Šķidruma vai tvaika noplūdes
Koku, stabu un to daļu krišanas
Stikla bojājuma risks
Trešo personu prettiesiskas rīcības (Zaudējumi, Zādzība, Laupīšana, Sauszemes
transportlīdzekļa ietekme)
Papildu apdrošināšanas segumi:
Mājdzīvnieku apdrošināšana
Pārvietojamais īpašums
Elektrības risks
Īrnieku seguma komplekts (Īrnieku nodarītie zaudējumi, Īres maksas zudums)
Mājas Palīdzība
Civiltiesiskā atbildība:
Trešās personas dzīvībai, veselībai vai īpašumam nodarītais kaitējums vai zaudējumi

Kas netiek apdrošināts?
Īpašuma apdrošināšana:
nolietojums vai korozija
gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas
kaitēkļu, grauzēju vai citu dzīvnieku ietekme
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
zaudējumi, kas radušies profesionālās darbības vai komercdarbības dēļ
zaudējumi, kas radušies īpašumam, kas pieder apdrošinātajam
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!

Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, kas iestājušies pirms apdrošināšanas
līguma noslēgšanas
! Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, ja apdrošinātajā objektā notiek
komercdarbība (izņemot telpu īri privātām vajadzībām)
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas
apdrošināšanas līgumā nav noteiks citādi
www.balcia.lv
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Kādas ir manas saistības?
-

Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības
laikā
Samaksāt apdrošināšanas prēmiju polisē norādītajā apmērā un termiņā

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto apmēru
un termiņu

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas segums sākas Apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, ka
ir samaksāta apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā un
apmērā
Apdrošināšanas segums beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām
Apdrošināšanas segums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām,
piemēram, apdrošināšanas līgumu izbeidzot

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu jebkurā laikā, iepriekš par to
paziņojot, izmantojot līgumā norādīto kontaktinformāciju

www.balcia.lv
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ĪPAŠUMA, CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Apdrošinātājs: Balcia Insurance SE
Produkts: PRIVĀTĪPAŠUMA apdrošināšana

Balcia Insurance SE

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu pārskatu par Privātīpašuma
apdrošināšanas produktu. Šis dokuments neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos
nosacījumus. Pilnīga informācija par produktu, izņēmumiem un ar to saistītām izmaksām ir sniegta citos
dokumentos, piemēram, īpašuma apdrošināšanas noteikumos un polisē.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Privātīpašuma apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Privātīpašuma apdrošināšanas mērķis ir sniegt
finansiālu atbalstu apdrošinātajai personai vai tās mantiniekiem, ja nelaimes gadījumā radušies bojājumi vai
bojāeja īpašumam, ja nelaimes gadījumā ir bojāta trešās personas manta, vai tai radītas veselības problēmas.

Kas tiek apdrošināts?
Mēs izmaksāsim apdrošināšanas atlīdzību, ja pēkšņa un neparedzēta ārēja notikuma rezultātā
īpašumam nodarīti bojājumi (t.sk. zudums, zādzība vai laupīšana). Visi gadījumi, kas nav noteikti
kā izņēmumi apdrošināšanas noteikumos, ir apdrošināti
Papildu apdrošināšanas segumi:
Mājdzīvnieku apdrošināšana
Pārvietojamais īpašums
Elektrības risks
Īrnieku seguma komplekts (Īrnieku nodarītie zaudējumi, Īres maksas zudums)
Mājas Palīdzība
Civiltiesiskās atbildība:
Trešās personas dzīvībai, veselībai vai īpašumam nodarītais kaitējums vai zaudējumi

Kas netiek apdrošināts?
Īpašuma apdrošināšana:
nolietojums vai korozija
gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas
kaitēkļu, grauzēju vai citu dzīvnieku ietekme
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
zaudējumi, kas radušies profesionālās darbības vai komercdarbības dēļ
zaudējumi, kas radušies īpašumam, kas pieder apdrošinātajam
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!

Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, kas iestājušies pirms apdrošināšanas
līguma noslēgšanas
! Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, ja apdrošinātajā objektā notiek
komercdarbība (izņemot telpu īri privātām vajadzībām)
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas
apdrošināšanas noteikumos nav noteiks citādi

līgumā norādītajā adresē,

ja

Kādas ir manas saistības?
-

Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības
laikā
Samaksāt apdrošināšanas prēmiju polisē norādītajā apmērā un termiņā
www.balcia.lv
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Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto apmēru
un termiņu

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, ka
ir samaksāta apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā un
apmērā
Apdrošināšanas segums beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām
Apdrošināšanas segums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām,
piemēram, apdrošināšanas līgumu izbeidzot

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu jebkurā laikā, iepriekš par to
paziņojot, izmantojot līgumā norādīto kontaktinformāciju
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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
ERGO Insurance SE Latvijas Filiāle
Produkts: Privātpersonu īpašuma apdrošināšanas polise
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārējo pārskatu par apdrošināšanas produktu. Informācijas dokuments
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus.
Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Tā mērķis ir sniegt klientam svarīgāko informāciju par produktu. Pilnīga informācija par
produktu un ar to saistītām izmaksām, sniegta citos dokumentos, kā piemēram, apdrošināšanas noteikumos un līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Privātpersonu īpašuma apdrošināšana ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids. Ar šo apdrošināšanas produktu tiek apdrošinātas
dzīvojamās ēkas, palīgēkas, dzīvokļi, mājsaimniecības iedzīve, īpaši vērtīgas un unikālas lietas, īres ieņēmumi, kā arī fiziskās
personas privātā civiltiesiskā atbildība un nelaimes gadījumi.

Kas tiek apdrošināts?
Nekustamais un kustamais īpašums, kā arī īres
ieņēmumi tiek apdrošināti pret zaudējumiem,
ko izraisījis:
Ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens,
vadāma lidaparāta, tā daļu vai kravas uzkrišana
vai trieciens;
Ūdensvada, apkures, kanalizācijas sistēmu avārijas
(t.sk. sala radītas);
Vētra, krusa, sniega slodze, plūdi, zemestrīce;
Zādzība ar ielaušanos, laupīšana, vandālisms,
transportlīdzekļa uzbraukšana;
Var tikt apdrošināti īpašuma fiziski bojājumi vai
zudums pēkšņa un iepriekš neparedzēta notikuma
rezultātā, ja tie noteikumos nav minēti kā izņēmumi.
Ar fizisko personu privātās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu tiek segti:
Finansiālie zaudējumi, kas tieši izriet no Trešās
personas dzīvībai, veselībai vai īpašumam nodarīta
zaudējuma;
Trešās personas tiesāšanās izdevumi;
Mājdzīvnieku nodarītais kaitējums trešai personai;
Remonta laikā nodarītais kaitējums trešai
personai.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz
apdrošināšanas atlīdzību par apdrošinātās personas:
Nāvi;
Invaliditāti;
Kaulu lūzumiem;
Fiziskām traumām.
Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma summa
ir naudas summa par kādu ir apdrošināts
apdrošināšanas objekts.
CTA apdrošināšanā atbildības limits ir līgumā norādītā
naudas summa, kuras robežās tiek atlīdzināts
zaudējums.

Pilnīga informācija par produktu ir norādīta
apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē).

Kas netiek apdrošināts?
Īpašuma apdrošināšanā
Avārijas stāvoklī esošas ēkas un dzīvokļi, kā arī
pagaidu vai patvaļīgi uzbūvētas ēkas, kā arī
kustamais īpašums šādos objektos;
Motorizēti transportlīdzekļi, skaidra nauda;
olietojuma, nodiluma radīti zaudējumi;
ietus, kursas, snie a vai itu nokrišņu iek šana
nekustamajā īpšumā aur jumtiem, lo iem,
sienām, pamatiem, plaisām un šuvēm
konstruk ijās;
pašums, kas tiek izmantots uzņēmējdarbības
veikšanai.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā
Nav iestājusies ERGO klienta atbildība;
Zaudējums nodarīts apzināti, ar ļaunu nolūku;
Notikums nav pieteikts noslēgtā apdrošināšanas
līgumā noteiktajā termiņā.
Nelaimes gadījumu apdrošināšanā
Psihiski slimas vai pastāvīgi kopjamas personas;
Lidošana ar bezmotora lidmašīnu, piemēram,
ar planieri vai žiroplānu;
Atrašanās aktīvajā karadienestā vai mācībās
jebkādā militārā formējumā.
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts,
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?
Īpašuma apdrošināšanā

Pastāvīgi neapdzīvotiem, kā arī būvniecības
stadijā esošiem objektiem ir ierobežots
apdrošināšanas risku segums;
Kustamais īpašums, kura vērtība pārsniedz 4000
EUR apdrošināšanas līgumā jānorāda atsevišķi;
Apdrošināšanas atlīdzība par vērtslietām (piem.
izstrādājumiem no dārgmetāla, gleznām) notiek
saskaņā ar priekšmeta vērtību apliecinošu
dokumentu;
ar atseviš iem riskiem un atlīdzināmajiem
zaudējumiem ir noteikti atlīdzību limiti;
pdrošināšanas atlīdzības kopsumma nevar
pārsnie t polisē norādīto apdrošinājuma summu.

Kādas ir manas saistības?
• Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju un
līguma darbības laikā rakstiski informēt par
izmaiņām sniegtajā informācijā un/vai citiem risku
paaugstinošiem apstākļiem;
• Ievērot saistošos, LR normatīvajos aktos noteiktos,
apdrošināšanas līgumā pušu atrunātos
noteikumus;
• Nekavējoties rakstiski informēt apdrošinātāju par
apdrošināšanas gadījumu vai notikumu, kura
rezultātā varētu tikt izvirzīta prasība par
zaudējuma atlīdzināšanu;
• Pildīt apdrošinātāja norādījumus, veikt pasākumus
zaudējuma rašanās apstākļu noskaidrošanai un
zaudējuma samazināšanai.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā
Zaudējums iestājies profesionālās darbības
rezultātā;
Zaudējums radies alkohola, narkotiku vai citu
apreibinošu vielu ietekmē;
Zaudējums radies nodarbojoties ar
profesionālo sportu (ar nolūku gūt ienākumus).

Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par apdrošināšanas līgumu jāveic
saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto
apmēru un termiņu.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanā
Traumas, kas nav norādītas apdrošināšanas
atlīdzību tabulā;
Ja apdrošinātais ir atradies alkohola, narkotiku
vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
Ja apdrošinātais vadījis transportlīdzekli bez
atbilstošas kategorijas tiesībām.
Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem
ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Kad sākas un beidzas segums?
• Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas
līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu,
ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija
apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā
un apmērā.
• Apdrošināšanas segums beidzas pēc
apdrošināšanas perioda termiņa beigām.
• Apdrošināšanas segums var beigties pirms
apdrošināšanas perioda termiņa beigām,
piemēram, apdrošināšanas līgumu pārtraucot.

Kur es esmu apdrošināts?
• Nekustamais īpašums ir apdrošināts
apdrošināšanas līgumā minētajā adresē.
• Kustamajais īpašums ir apdrošināts
apdrošināšanas līgumā minētajā adresē un, pusēm
vienojoties, apdrošināšanas aizsardzība var būt
spēkā arī visā pasaulē.
• Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aizsardzība
ir spēkā Latvijas teritorijā.
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanas aizsardzība ir
spēkā visā pasaulē.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa,
iesniedzot rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.

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

Produkts: Mājokļa apdrošināšana

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par mājokļa apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma nosacījumiem ir
sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī ir mājokļa apdrošināšana. Mājokļa apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, kas rodas, iestājoties nekustamā īpašuma bojājumiem, bojāejai vai zādzībai no tā. Pastāv divi mājokļa apdrošināšanas līmeņi, kas aprakstīti šī dokumenta turpinājumā un no kuriem ir iespējams izvēlēties sev piemērotāko. Papildus mājokļa apdrošināšanai var izvēlēties arī mājoklī pastāvīgi dzīvojošo personu iedzīves un mājokļa īpašnieka vai īrnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

I. Nekustamais īpašums, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, kā arī tā sastāvdaļas, kas uzskaitītas apdrošināšanas
noteikumos (turpmāk tekstā – Mājoklis)

I. Attiecībā uz Mājokli un Iedzīvi neatlīdzina zaudējumus, ja:

Apdrošinājuma summa Mājoklim ir norādīta Apdrošināšanas polisē
II. Iedzīve, kas uzskaitīta apdrošināšanas noteikumos
(turpmāk tekstā – Iedzīve) (šī ir izvēles apdrošināšana, kas
spēkā tikai tad, ja norādīta Apdrošināšanas polisē)
Apdrošinājuma summa Iedzīvei ir norādīta Apdrošināšanas polisē
Ja izvēlaties Pamata risku apdrošināšanu, tad Mājoklis un
Iedzīve ir apdrošināti vai arī var tikt apdrošināti pret šādiem riskiem:
Uguns nelaimes
Vētra un krusa (spēkā tikai tad, ja norādīts Apdrošināšanas polisē)
Noplūde no inženierkomunikācijām (spēkā tikai tad, ja
norādīts Apdrošināšanas polisē)
Vandālisms (spēkā tikai tad, ja norādīts Apdrošināšanas polisē)

tie rodas, neievērojot Latvijas Republikas normatīvajos
aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktās
ugunsdrošības, tehniskās ekspluatācijas prasības, būvnormatīvus un administratīvos lēmumus, piemēram,
sniega netīrīšana no Mājokļa jumta;
tie rodas ilgstošu procesu rezultātā, piemēram, korozijas, nodiluma, nolietojuma, pilēšanas, sūkšanās, izžūšanas, kā arī strauju temperatūras svārstību rezultātā vai
īrnieku radītā nolietojuma rezultātā;
tie saistīti ar tādu Inženierkomunikāciju remontu, kas ir
vecākas par 20 gadiem;
tie rodas puves, pelējuma, sēnīšu, baktēriju vai kondensāta iedarbības rezultātā, kas nav radušies cauruļvadu
plīsuma dēļ;
tie rodas insektu, tārpu, grauzēju, putnu vai dzīvnieku
iedarbības rezultātā;
tie rodas Mājoklī pastāvīgi dzīvojošas personas vai ciemiņu ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;

Pagaidu mājokļa īre (spēkā tikai tad, ja norādīts Apdrošināšanas polisē)

tie rodas, veicot tādus Mājokļa remontdarbus, kam nepieciešama saskaņošana kādā no valsts vai pašvaldību
institūcijām vai nepieciešama saskaņošana ar Mājokļa
kopīpašniekiem vai mājas apsaimniekotāju, bet šis saskaņojums nav saņemts un šie remontdarbi cēloņsakarīgi ir izraisījuši vai palielinājuši zaudējumu apmēru, piemēram, sildelementu nomaiņa daudzdzīvokļu namā;

Mājokļa palīdzība (spēkā tikai tad, ja norādīts Apdrošināšanas polisē)

tie rodas kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības rezultātā;

Zādzība, laupīšana (spēkā tikai tad, ja norādīts Apdrošināšanas polisē)

Ja izvēlaties Super risku apdrošināšanu, tad Mājoklis un Iedzīve ir apdrošināti pret šādiem riskiem:
Uguns

tie saistīti ar antīkiem priekšmetiem, tai skaitā mēbelēm,
grāmatām, traukiem un mūzikas instrumentiem, kas izgatavoti līdz 1940. gadam;
tie saistīti ar datubāzēm, datoru programmnodrošinājumu un licencēm;

Dabas stihijas
Noplūde no inženierkomunikācijām

tie saistīti ar negūto peļņu vai citiem finansiāla rakstura
zaudējumiem.

Vandālisms
Zādzība, laupīšana

II. Attiecībā uz Civiltiesisko atbildību neatlīdzina zaudējumus, ja:

Pagaidu mājokļa īre
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tie saistīti ar morālo kaitējumu vai vides piesārņojumu;

Mājokļa palīdzība

tie rodas Apdrošinātā profesionālās darbības, kas nodrošina tam finansiālus ienākumus, rezultātā;

Īrnieku tīši nodarītie zaudējumi

tie rodas pašam Apdrošinātajam vai tā ģimenes locekļiem, vai tā radiniekiem līdz 3. pakāpei;

Bērnu un viesu nodarītie bojājumi
Nokrišņu ūdeņi, kas pēkšņi iekļuvuši īpašumā caur
jumtu vai sienām

tie rodas tādu remontdarbu, rekonstrukcijas, demontāžas darbu rezultātā, kuru veikšanai tiesību aktos paredzētajā kārtībā nepieciešams saņemt būvatļauju;

Kaimiņa remontdarbu dēļ radušies bojājumi
Elektrisko svārstību radītie bojājumi
Citi pēkšņi un neparedzēti zaudējumi, kas nav minēti
kā izņēmumi
III. Civiltiesiskā atbildība, kas norādīta Apdrošināšanas polisē (turpmāk tekstā – Civiltiesiskā atbildība) (šī ir izvēles
apdrošināšana, kas spēkā tikai tad, ja norādīta Apdrošināšanas polisē)

Apdrošinātais ir rīkojies ar ļaunu nolūku, ar nodomu
(tīši) vai pieļāvis rupju neuzmanības kļūdu;
tie rodas, Apdrošinātajam atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
tie rodas korozijas, nodiluma, nolietojuma vai noguruma rezultātā;

Atbildības limits Civiltiesiskajai atbildībai ir norādīts Apdrošināšanas polisē

tie rodas kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības rezultātā;

Civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta pret šādiem riskiem:

tie rodas krāpšanas, piesavināšanās vai izspiešanas rezultātā.

Kaitējumu nodarīšana Trešās personas veselībai

Pārējie gadījumi, kad attiecībā uz Mājokli, Iedzīvi un Civiltiesisko atbildību neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos

Zaudējumu nodarīšana Trešās personas mantai

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?
I. Attiecībā uz Mājokli un Iedzīvi ir šādi ierobežojumi:
Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku
Labiekārtojuma konstrukcijām, Iedzīvei ārpus mājokļa,
juvelierizstrādājumiem un mākslas darbiem ir Apdrošinājuma summas ierobežojumi
Zaudējumiem, kas saistīti ar sprieguma svārstībām, īrnieku nodarīto kaitējumu, šķidruma noplūdi caur konstrukcijām ir apdrošinājuma summas ierobežojumi
Apdrošināšanas atlīdzību samazina par 50%, ja nav ievērotas Apdrošināšanas līgumā noteiktās drošības prasības un tas ir cēloņsakarīgi veicinājis zaudējumu iestāšanos un/vai palielinājis to apmēru
II. Attiecībā uz Civiltiesisko atbildību ir šādi ierobežojumi:
Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku

Kur apdrošināšanas ir spēkā?
I. Attiecībā uz Mājokli un Iedzīvi apdrošināšana ir spēkā Apdrošināšanas polisē norādītajā adresē
Ja izvēlaties Pamata risku apdrošināšanu, Iedzīves apdrošināšana ir spēkā arī ārpus Apdrošināšanas polisē norādītās adreses, nepārsniedzot Baltijas valstu teritorijas robežas, ar Apdrošinājuma summas ierobežojumu – 600 EUR
Ja izvēlaties Super risku apdrošināšanu – Iedzīves apdrošināšana ir spēkā arī ārpus Apdrošināšanas polisē norādītās adreses, nepārsniedzot Eiropas teritorijas robežas, ar Apdrošinājuma summas ierobežojumu – 600 EUR
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II. Attiecībā uz Civiltiesisko atbildību var izvēlēties kādu no šādiem Teritoriālajiem segumiem, kur apdrošināšana ir spēkā – Mājokļa adrese, Latvija vai Baltija

Kādas ir manas saistības?
Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem
Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi, Mājokli un Iedzīvi pirms apdrošināšanas līguma
noslēgšanas
Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja Apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas polisē
norādītajā informācijā par Mājokli un Iedzīvi
Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku
Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos
Atkarībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai kompetentai iestādei
Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi
Veikt negadījuma vietas, Mājokļa, Iedzīves un iestājušos seku fotofiksāciju
Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu
Neuzsākt Mājokļa atjaunošanu vai iedzīves likvidēšanu bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas
Veikt attiecīgā Pašriska apmaksu

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā
Apdrošināšanas prēmiju var maksāt vienā vai arī vairākos maksājumos
Apdrošināšanas prēmiju maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājumu karti

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai arī pirmais
maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā
Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas kārtējais maksājums ir veikts
Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā 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 15 dienas
pirms vēlamā Apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Pieteikumu var iesniegt, tā oriģinālu nododot Apdrošināšanas sabiedrībai klātienē vai ar pasta starpniecību tās klientu apkalpošanas centros vai arī nosūtot Apdrošināšanas sabiedrībai uz šādu e-pasta
adresi – info@if.lv, ja pieteikums sagatavots kā elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu

