Jaunums!
Aktīvās atpūtas aprīkojuma
apdrošināšana

Polises cena

25 – 35 EUR

Papildus Compensa Mājas apdrošināšanai, piedāvājam aktīvās atpūtas
aprīkojuma (piemēram, velosipēda, sniega dēļa, slēpju, u.c.) apdrošināšanu, kas
darbojas visā Latvijas teritorijā un pasargās Jūs no zaudējumiem, kas var rasties:
• ciešot ceļu satiksmes negadījumā
• laupīšanas vai zādzības rezultātā
• dabas stihijas, ūdensvadu avārijas vai ugunsgrēka rezultātā,
ja apdrošinātais aprīkojums atrodas citā īpašumā

Compensa Mājas apdrošināšana
Apdrošinātie riski

Compensa Mājas
pamata
apdrošināšana

Ugunsgrēks
Dabas stihijas
Ūdens noplūde no inženierkomunikācijām avārijas dēļ,
t.sk. sala iedarbības rezultātā
Ūdens noplūde paša neuzmanības rezultātā
Ūdens noplūde trešo personu neuzmanības dēļ
Bojātas inženierkomunikācijas remonts vai maiņa
Trešo personu prettiesiska rīcība
Īrnieku ar ļaunu nolūku nodarīti bojājumi

Apdrošinātie riski

Transprota līdzekļa trieciens
Elektroniskie bojājumi
Pagaidu mājokļa īres izdevumi
Tehniskās palīdzības apdrošināšana
Ūdens noplūde no publiskajām ūdens,
kanalizācijas vai apkures caurulēm
Stiklojuma saplīšana un plaisāšana
Akvārija saplīšana, ja apdrošinātā mājokļa manta
Bojājumi kaimiņu remonta dēļ
Mājokļa atslēgu nomaiņa
Caurvēja radīti bojājumi
Mājinieku vai viesu netīši nodarīti bojājumi
Jebkurš cits negadījums, kas nav minēts izņēmumos

Papildus

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Brīvdienu mājas apdrošināšana
Aktīvās atpūtas aprīkojuma apdrošināšana
Ģimenes nelaimes gadījumu apdrošināšana
Būvniecības darbu apdrošināšana

Compensa Mājas polise atlīdzinās arī zaudējumus, kas radušies
Teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas elementiem
Ēkas koplietošanas telpām, ja apdrošinātais objekts ir dzīvoklis
Pastāvīgi iebūvētām mēbelēm
Mantai apdrošinātajās palīgēkās
Dārza inventāram iežogotā privātmājas pagalmā
Mantai ārpus apdrošinātā īpašuma (mājokļa)
Lietošanā vai glabāšanā nodotai mantai

Compensa Mājas
visu risku
apdrošināšana

Aktīvās atpūtas aprīkojuma apdrošināšana
Šī ir apdrošināšanas aizsardzība aktīvās atpūtas aprīkojumam (piemēram, velosipēdam, sniega dēlim, slēpēm,
u.c.), tam atrodoties ārpus apdrošinātā īpašuma Latvijas Republikas teritorijā.
Aktīvās atpūtas aprīkojuma apdrošināšanu ir iespējams iegādāties kā papildus aizsardzību, ja tiek apdrošināta
mājokļa manta.

Apdrošinātie riski
Ceļu satiksmes negadījums
Laupīšana vai zādzība ar ielaušanos*
Dabas stihijas, ūdensvadu avārija vai ugunsgrēks, ja apdrošinātais aprīkojums atrodas citā īpašumā
* Velosipēdam apdrošināšana spēkā arī, kad tas īslaicīgi netiek tieši uzraudzīts, tomēr ir pieslēgts.

Piedāvājam izvēlēties atlīdzības limitu
Atlīdzības limits

1000 EUR

1500 EUR

25 EUR

35 EUR

Gada maksa par apdrošināšanu
Pašrisks – 70 EUR
Lai apdrošinātu velosipēdu, tam jābūt reģistrētam CSDD.

Ģimenes nelaimes gadījumu apdrošināšana
Šī ir apdrošināšanas aizsardzība, kas sniedz atbalstu gadījumos, kad kāds no apdrošinātajā mājoklī dzīvojošiem
ģimenes locekļiem cieš nelaimes gadījumā un gūst paliekošus miesas bojājumus. Tā darbojas visā Baltijā.
Nelaimes gadījumu apdrošināšanu ir iespējams iegādāties kā papildus aizsardzību, ja tiek apdrošināts mājoklis
un/vai iedzīve.

Apdrošinātie riski
Paliekoša invaliditāte
Dzīvības zaudēšana

Piedāvājam izvēlēties atlīdzības limitu*
1000 EUR

3000 EUR

5000 EUR

Gada maksa par apdrošināšanu - sākot no 5 EUR
* Maksimālais kopējais izmaksājamais naudas apmērs apdrošināšanas periodā par visiem ģimenes locekļiem. Veinai personai maksimālais atlīdzības
apmērs nevar pārsniegt 50% no kopējā atlīdzības limita.
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