Compensa Mājas

Apdrošinātais objekts

Apdrošināšanas noteikumu CMV 2.1.17 kopsavilkums
Dzīvojamā ēka

Dzīvojamās ēkas konstrukcijas, iekšējās apdare, t.sk:
• Ēkas ārējie elementi - apgaismojuma elementi, TV antenas, signalizācijas, video novērošanas sistēmas u.c.
• Teritorijas labiekārtošanas elementi - žogs, karogu masti u.c. (limits EUR 10 000)
• Teritorijas apzaļumošanas elementi - dzīvžogs, apstādījumi u.c. (limits EUR 3 000)
• Iebūvētās mēbeles (limits EUR 1 000)
• Apdrošināt iespējams arī pārējās palīgēkas teritorijā

Dzīvoklis

Dzīvokļa konstrukcijas, iekšējās apdare, t.sk:
• Dzīvokļa ārējie elementi – kondicionēšanas sistēmas, TV antenas u.c.
• Kopīpašuma domājamās daļas (limits 5% no dzīvokļa vērtības)
• Iebūvētās mēbeles (limits EUR 1 000)
• Apdrošināt iespējams arī dzīvokli mansardā - iekļauta ar dzīvokli konstruktīvi saistītā jumta daļa

Brīvdienu māja

Papildus pastāvīgi apdzīvotai dzīvojamai ēkai vai dzīvoklim iespējams apdrošināt arī brīvdienu māju

Manta

Mēbeles, apģērbs, elektronika, saimniecības piederumi, hobija priekšmeti:
• Manta palīgēkās (10% no mantas summas / zādzībai EUR 1 000), ja šīs ēkas ir apdrošinātas
• Dārza inventārs (5% no mantas summas/ zādzībai EUR 1 000/ zādzībai bez ielaušanās EUR 500)
• Juvelierizstrādājumi, kažokādas, gleznas un medību ieroči (3% no mantas summas, līdz EUR 500)
• Apkures materiāli (EUR 500)
• Telpaugi (EUR 500)
• Manta ārpus adreses (EUR 500)
• Datorprogrammas (EUR 500)
• Auto riepas/diski (EUR 1 000)
• Dokumentu aizvietošana (EUR 500)
• Mobilie telefoni, klēpjdatori, planšetdatori - 1 reizi apdrošināšanas periodā (pašrisks 20%, ne mazāks kā EUR 140)
Mantai līdz 10 gadiem netiek piemērots nolietojums (izņemot mobilos telefonus, planšetdatorus un klēpjdatorus)

Civiltiesiskās
atbildības
apdrošināšana

Ēkas, dzīvokļa īpašnieka vispārējās civitliesiskās atbildības apdrošināšana:
• Limits EUR 1 000 ir iekļauts standarta piedāvājumā bez maksas
• Īrniekiem iekļauta atbildība par uzticēto īpašumu (limits 50% no izvēlētas summas)
Papildus:
• Vispārējā civiltiesiskā atbildība Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teritorijā
t.sk iekļauti arī mājdzīvnieku radītie zaudējumi trešajām personām
• Ūdens transportlīdzekļa vadītāja atbildība (limits EUR 10 000)
• Vispārējā civiltiesiskā atbildība veicot būvniecības darbus Latvijas Republikas teritorijā
Jebkāds pēkšņs un neparedzēts apdrošinātā objekta fiziska bojājuma vai zuduma gadījums, kas nav norādīts
izņēmumos, t.sk.
• ugunsgrēks
• dabas stihijas (t.sk. vētra no 10 m/s, krusa, nepārtraukta snigšana, koku, mastu uzkrišana, zemestrīce)
• noplūde no inženierkomunikācijām (arī publiskajām):
• avārijas dēļ,
• sala dēļ,
• trešo personu neuzmanības dēļ,
• vienu reizi polises periodā paša nejaušas rīcības dēļ (limits EUR 2 500)
• trešo personu prettiesiska rīcība (t.sk. vienu reizi - zaudējumi stiklojumam bez pašriska, graffiti bojājumi)
• trešo personu transportlīdzekļa trieciens (t.sk. vienu reizi transportlīdzekļa trieciens, ko vadījis/ pieder Apdrošinātajam)
• īres mājoklis līdz 9 mēnēšiem (limits EUR 500/ mēn.)
• atslēgu nomaiņa bez pašriska ieturēšanas
• stiklojuma saplīšana un plaisāšana
• bojājumi kaimiņu remontu darbu rezultātā
• cauruvēja radīti bojājumi
• mājinieku vai viesu netīši nodarīti bojājumi

Elektroniskie bojājumi

Bojājumi īpašumam netieša zibens spēriena, pārsprieguma, eletroapgādes traucējumu rezultātā

Tehniskās palīdzības
apdrošināšana

Izdevumi ārkārtas gadījumos, tūlītējas diennakts palīdzības saņemšanai visā Latvijas teritorijā (limits EUR 350):
• Eksperta konsultācija pa tālruni
• Namdara pakalpojumi
• Santehniķa pakalpojumi
• Telpu uzkopšanas pakalpojumi
• Atslēgu serviss
• Valsts un pašvaldību institūciju piesaiste
• Apsardzes pakalpojumi

Nelaimes gadījumu
apdrošināšana

Atlīdzības izmaksa gadījumos, kad kāds no ģimenes locekļiem, ciešot nelaimes gadījumā, gūst paliekošu traumu vai zaudē
dzīvību

Papildus

Apdrošinātie riski

Visi riski

Izvēloties ilgtermiņa polisi līdz 3 gadiem ir iespēja būtiski samazināt apdrošināšanas maksājumus.

