Īpašuma visu risku apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS
Produkts: Īpašuma visu risku apdrošināšana
Šis dokuments ir informatīva rakstura. Pilna informācija par apdrošināšanas aizsardzību un nosacījumiem ir
atrodama apdrošināšanas piedāvājumā, apdrošināšanas līgumā un Īpašuma apdrošināšanas noteikumos
Nr.02.02.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Īpašuma apdrošināšana ir no Apdrošinātā gribas neatkarīgs pēkšņs un neparedzams notikums, kas noticis
Apdrošināšanas polisē norādītajā Apdrošināšanas vietā, apdrošināšanas periodā, kura rezultātā iet bojā vai
tiek bojāts kustamais vai nekustamais īpašums.
Kas tiek apdrošināts?
Apdrošināšanas objekts ir likumīgi iegūtais kustamais vai nekustamais īpašums. Par
Apdrošināšanas objektu var būt:
— ēkas, celtnes un būves ar visām to sastāvdaļām;
— jebkura likumīgi iegūta kustamā manta.
Apdrošināšanas risks:
— No Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama Apdrošināšanas
līguma darbības laikā.
Kas netiek apdrošināts?
bezķermeniskas lietas (piem.: dati un informācija);
nauda, vērtspapīri;
dokumenti, akti, plāni, rasējumi;
paraugi, izstāžu eksponāti;
antikvāras lietas, juvelierizstrādājumi, dārgmetāli;
spēļu automāti, naudas maiņas automāti;
dzīvnieki, augu;
transportlīdzekļi, traktortehnika;
priekšmetu glabāšanas tilpnes;
ieroči, munīcija;
priekšmetu glabāšanas tilpnes;
būves, kā arī šādās būvēs esošas lietas, kuras nav pieņemtas ekspluatācijā;
Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus:
— kas radušies nodiluma, nolietojuma vai citu ilgstošu procesu rezultātā;
— kas radušies zemestrīces rezultātā;
— kas radušies ūdens noteku aizsērēšanas vai apakšzemes piesārņošanas rezultātā;
— kurus radījuši vai kuriem bijuši par iemeslu jebkāda veida dzīvu būtņu vai dzīvības formu darbība, izņemot
cilvēka prettiesisku darbību;
— kas radušies ēkas vai konstrukcijas sabrukšanas, kļūdainas plānošanas vai materiālu defektu dēļ;
— kas radušies mašīnu vai iekārtu salūšanas rezultātā vai no darbības traucējumiem;
— kas radušies Apdrošinātā vai tā darbiniekiem pieļaujot rupju neuzmanību vai izdarot tīšu noziegumu;
— kas radušies apstrādes, atjaunošanas, remontēšanas vai nepareizas lietošanas rezultātā;
— kas rodas no elektriskās strāvas iedarbības elektriskajās iekārtās;
— ko radījis caur jumtu iekļuvis ūdens, izņemot gadījumus, kad jumtu ir sabojājis vējš kura stiprums ir lielāks
par 17,2 m/s;
— ko radījuši nokrišņi, dubļi, netīrumi, kas iekļuvuši apdrošināšanas objekta iekšpusē nekārtīgi aizvērtu logu vai
citu spraugu dēļ, izņemot, ja tas kļuvis iespējams vēja kura stiprums ir lielāks par 17,2 m/s dēļ.

Visa informācija par izņēmumiem un seguma ierobežojumiem ir norādīta apdrošināšanas
polisē un noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas polisē norādītajā Apdrošināšanas vietā. Par “Apdrošināšanas vietu”
uzskatāmas ēkas, būves, telpas vai teritorija, kurā atrodas Apdrošināšanas objekts un tā ir
norādīta Apdrošināšanas polisē.
Kādas ir manas saistības?

— Paziņot Apdrošinātājam visus viņam zināmos būtiskos faktus, kas tieši, kā arī netieši saistīti ar
Apdrošināšanas objektu;
— Iesniegt pilnīgus un patiesus datus par Apdrošināšanas vērtību, objektu un tā sastāvu;
— Iesniegt Apdrošinātājam visus prasītos dokumentus;
— Ievērot visus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos drošības noteikumus;
— Nekavējoties ziņot Apdrošinātājam par būtiskām izmaiņām Apdrošināšanas vietā vai riska
palielināšanos;
— Likvidēt faktorus, kas palielina riska pakāpi, nepieciešamības gadījumā attiecīgos pasākumus
saskaņojot ar Apdrošinātāju;
— Konstatējot Apdrošināšanas gadījumu, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, par to paziņot
Apdrošinātājam.
Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas vai saskaņotās prēmijas daļu samaksa ir jāveic polisē norādītajos
termiņos.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līguma darbības laiks sākas un beidzas datumos (sākuma un beigu datumus
ieskaitot), saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kādi norādīti Apdrošināšanas polisē.

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un vienojoties par to ar AAS
„BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS”.
Apdrošināšanas līgums var tikt izbeigts arī apdrošināšanas noteikumos un Apdrošināšanas līguma
likumā paredzētajos gadījumos.

