Mājdzīvnieku apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Sabiedrība: AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams"
Produkts: Mājdzīvnieku apdrošināšana
Paziņojums , par pilnīgu informāciju: Šis dokuments ir informatīva rakstura. Pilna informācija par
apdrošināšanas aizsardzību un nosacījumiem ir atrodama apdrošināšanas piedāvājumā, apdrošināšanas
līgumā un Mājdzīvnieku apdrošināšanas noteikumos Nr. 09.02.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Mājdzīvnieku apdrošināšana pasargā no pēkšņiem un neparedzamiem zaudējumiem, kas rodas,
mājdzīvniekam ejot bojā, piespiedu kārtā likvidējot vai zādzības gadījumā, iestājoties kādam no
apdrošināšanas līgumā nosauktajiem riskiem.
Kas tiek apdrošināts?
Ar šo apdrošināšanas veidu ir iespējams apdrošināt:
— Liellopi (reģistrēti) - sākot no 6 mēnešu vecuma;
— Cūkas, sīklopi – sākot no 4 mēnešu vecuma;
— Zirgi (reģistrēti) – sākot no 1 gada vecuma;
— Bišu saimes stropos.
Apdrošinātie riski (ja norādīts polisē):
— Pēkšņas, akūtas slimības;
— Dabas stihijas (negaiss, zibens spēriens, viesuļvētra, krusa, lietusgāzes, plūdi);
— Nelaimes gadījumi – ugunsgrēks, eksplozija, saules vai karstuma dūriens, nožņaugšanās,
meža zvēru vai suņu ( sveši, pieklīduši suņi) uzbrukums, čūsku vai kukaiņu kodiens,
noslīgšana, saindēšanās, transporta līdzekļa uzbraukšana u.c. traumatiski gadījumi;
— Trešo personu prettiesiskas rīcības risks;
— Mājdzīvnieku piespiedu likvidācija.
Kas netiek apdrošināts?
Mājdzīvnieki, kas nav sasnieguši vai ir jau pārsnieguši attiecīgo vecumu;
Slimi dzīvnieki;
Mājdzīvnieki, kuri atrodas apvidos, kuros notiek karantīna.
Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošinot mājdzīvnieku pirmo reizi pie Apdrošinātāja, līgums stājas spēkā 10.dienā, bet
attiecībā u slimībām – 20. dienā pēc apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksas.
Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus:
— kas radušies patoloģisku dzemdību vai to seku rezultātā;
— elektriskā sprieguma iedarbībā;
— apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, viņa ģimenes locekļu, nodarbināto vai pilnvaroto
personu ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;
— kas radušies, ja apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātājs, viņu darbinieki, ģimenes locekļi
vai citas personas, kuras apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātājs pielaiž pie
mājdzīvniekiem, neievēro saprātīgos parastos piesardzības noteikumus un paši veicina
bojājumu mājdzīvniekiem rašanos.
Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas polisē norādīta konkrēta adrese vai teritorija.
Nekavējoties un ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc apdrošinātā riska iestāšanās paziņot par
notikušo kompetentām institūcijām, kas var apstiprināt apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;

Ievērot Līguma noteikumus un nosacījumus.

Kādas ir manas saistības?

— Sniegt patiesu un pārbaudāmo informāciju par apstākļiem, kuri Apdrošinātājam ir svarīgi,
slēdzot apdrošināšanas līgumu un par kuriem Apdrošinātājs ir uzdevis jautājumus vai
pieprasījis sniegt informāciju apdrošināšanas pieteikumā;
— Sniegt Apdrošinātājam datus par apdrošināšanas objekta vērtību un tā raksturojumu;
— Nodrošināt apdrošināšanas objekta saglabāšanu, pareizu uzturēšanu un kopšanu;
Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas samaksa ir jāveic Līgumā noteiktajā un Apdrošināšanas polisē norādītajā
termiņā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc apdrošināšanas polisē norādītās
apdrošināšanas prēmijas samaksas un beidzas attiecīgā Apdrošināšanas polisē norādītā datumā.,
ja Līgumā nav noteikts citādi.

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.

