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. V1.2 un Privātīpašuma apdrošināšanas noteikumos „MAXI Polise“ Nr.5.6/6. (apstiprināti valdes sēdē
14.12.2017., 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?

 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

 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

Ja ir izvēlēts:
 Visu risku apdrošināšana
 Elektriskās parādības
 Mantas zādzība bez ielaušanās pazīmēm no privātmājas
pagalma
 Sala radīti zaudējumi
 Keramikas un stikla izstrādājumu saplīšana
 Vispārējā civiltiesiskā atbildība
 Namīpašnieku civiltiesiskā atbildība
 Nelaimes gadījumu apdrošināšana

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.

