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1. TERMINI
1.1. Apdrošinātājs – Seesam Insurance AS Latvijas filiāle.
1.2. Apdrošinājuma ņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kura noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
1.3. Apdrošinātais – juridiska vai fiziska persona, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums; apdrošināšanas līguma
saistības un pienākumi attiecas gan uz apdrošināto, gan uz apdrošinājuma
ņēmēju.
1.4. Apdrošināšanas līgums – apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vienošanās par apdrošināšanas nosacījumiem. Apdrošināšanas līgums sastāv no
pieteikuma apdrošināšanai, apdrošināšanas polises, apdrošināšanas polises
pielikumiem, grozījumiem un apdrošināšanas noteikumiem.
1.5. Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu. Apdrošināšanas polise ir neatņemama apdrošināšanas līguma
sastāvdaļa.
1.6. Apdrošināšanas periods – apdrošināšanas līguma darbības laiks.
1.7. Apdrošinātais risks – apdrošināšanas līgumā paredzētais no apdrošinātā
gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē.
1.8. Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts
pēkšņs un iepriekš neparedzams, no apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā
gribas neatkarīgs notikums, kas iestājies apdrošināšanas periodā un kuram
iestājoties, paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa saskaņā ar apdrošināšanas līgumā atrunāto.
1.9. Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas polisē noteikta naudas summa, par kuru ir apdrošināts apdrošināšanas objekts.
1.10. Apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums par apdrošināšanu.

tu elementu daļas (sienas, starpsienas, logi, durvis, griesti, grīdas, komunikācijas) nošķirtās telpas robežās.
1.22. Trešā persona – persona, kas nav apdrošināšanas līguma slēdzējs; nav
persona, kura likumiski vai līgumiski ir saistīta ar apdrošināšanas līguma slēdzēju; nav persona, kuras labā apdrošināšanas līgums ir noslēgts.
1.23. Distances saziņas līdzeklis – elektronisks saziņas līdzeklis, ar kura palīdzību ir iespējams noslēgt apdrošināšanas līgumu, pusēm neatrodoties klātienē.
1.24. Apdrošināšanas vieta – Apdrošināšanas polisē norādītā teritorija, kur
atrodas apdrošināšanas objekts un kurā ir spēkā apdrošināšanas līgums.
2. INFORMĀCIJA PAR APDROŠINĀMO RISKU
2.1. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā pienākums ir sniegt visu informāciju, kas nepieciešama apdrošinātājam
apdrošināmā riska izvērtēšanai. Apdrošinātājs saņemto informāciju apstrādās
un glabās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
2.2. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un pilnīgumu. Jebkurš viltojums, nepareizs apgalvojums un/vai noklusēšana var būt par iemeslu apdrošināšanas līguma izbeigšanai un/vai atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, izņemot, ja likums
"Par apdrošināšanas līgumu" to nepieļauj gadījumā, kad informācija sniegta
vieglas neuzmanības rezultātā.
2.3. Apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā pienākums ir paziņot apdrošinātājam par citiem, spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem, kas attiecas uz
to pašu apdrošināšanas objektu.
3. IZMAIŅAS SĀKOTNĒJĀ INFORMĀCIJĀ

1.11. Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma summa, tās daļa vai cita par
apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa vai nodrošināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

3.1. Apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, rakstiski paziņot apdrošinātājam par visiem
apstākļiem, kuri var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai
iespējamo zaudējumu apjomu, kā arī paziņot par jebkādām izmaiņām pieteikumā apdrošināšanai sniegtajā informācijā.

1.12. Pašrisks – apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā līdzdalība katrā
apdrošināšanas gadījumā, kas tiek atrēķināta no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas.

3.2. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, kā arī tā darbības laikā, apdrošinātājam ir tiesības pārbaudīt apdrošināto objektu, lai pārliecinātos, vai nav
notikušas izmaiņas sākotnējā informācijā.

1.13. Apdrošināšanas objekts – apdrošināšanas polisē norādītais nekustamais un kustamais īpašums.
1.14. Pieteikums apdrošināšanai – apdrošinātāja noteiktas formas un satura
dokuments, kuru apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais aizpilda un iesniedz apdrošinātājam, lai informētu par apdrošināšanas objektu, tā stāvokli,
kā arī citiem faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai; pieteikums apdrošināšanai ir neatņemama apdrošināšanas līguma
sastāvdaļa.
1.15. Apdrošināšanas piedāvājums – piedāvājums, kuru apdrošinātājs sagatavo, lai informētu apdrošinājuma ņēmēju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un/vai izmaiņām tajos.
1.16. Apdrošināšanas objekta adrese – apdrošināšanas objekta atrašanās vieta, kura ir norādīta apdrošināšanas polisē.
1.17. Atjaunošanas vērtība – minimālie izdevumi naudas izteiksmē, kas
nepieciešami lai apdrošināto objektu atjaunotu līdzvērtīgā kvalitātē un apjomā, ieskaitot visas būvniecības un ar to saistītās izmaksas, kāds tas bijis tieši
pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
1.18. Kustamā īpašuma (mantas) atjaunošanas vērtība – minimālā naudas
summa, kas nepieciešama, lai no jauna iegādātos vai no jauna izgatavotu tāda
paša veida, kvalitātes un tam pašam nolūkam paredzētu kustamo īpašumu.
1.19. Faktiskā vērtība – apdrošināšanas objekta atjaunošanas vērtība, atskaitot īpašuma stāvoklim atbilstošo nolietojumu (vērtības zudumu) procentu
izteiksmē uz zaudējuma brīdi.

4. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS
UN SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA
4.1. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz informāciju, ko
pieteikumā apdrošināšanai sniedzis apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais.
4.2. Apdrošinātājs pirms apdrošināšanas līguma var sagatavot apdrošināšanas piedāvājumu. Gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs, iemaksā apdrošinātāja
bankas kontā apdrošināšanas piedāvājumā norādīto apdrošināšanas prēmiju,
apdrošināšanas līgums netiek uzskatīts par noslēgtu, ja apdrošināšanas piedāvājumā nav norādīts savādāk.
4.3. Apdrošināšanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā nākamajā dienā pēc polisē noteiktās apdrošināšanas prēmijas vai tās pilnā apjomā
samaksātās pirmās daļas saņemšanas apdrošinātāja kasē vai bankas kontā,
bet ne ātrāk kā polisē norādītajā apdrošināšanas perioda pirmajā dienā.
4.4. Ja puses rakstiski vienojas par to, ka apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā
daļa tiek samaksāta pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas datuma, tad, gadījumā, ja apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa tiek samaksāta apdrošinātāja noteiktajā termiņā un apmērā, tiek uzskatīts, ka apdrošināšanas līgums ir
stājies spēkā ar polisē norādīto apdrošināšanas perioda sākuma datumu.

1.20. Tirgus vērtība - ir attiecīgā īpašuma cena, par kuru konkrētajā brīdī
brīvā un konkurējošā tirgū īpašumu var pārdot vai nopirkt.

4.5. Ja pretēji apdrošināšanas polisē norādītajam, apdrošināšanas prēmija vai
tās pirmā daļa netiek samaksāta noteiktajā termiņā un apmērā, tad tiek uzskatīts, ka apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā no tā noslēgšanas dienas.
Atsevišķs paziņojums par to, ka apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā, apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam nosūtīts netiek.

1.21. Dzīvoklis – daudzdzīvokļu mājā esoša no pārējās mājas daļas nošķirta
telpa vai telpu komplekss, kas kā dzīvoklis ir iezīmēts mājas inventarizācijas
plānā un kam ir piederīgas ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistī-

4.6. Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas samaksa pēc apdrošināšanas polisē norādītā apmaksas termiņa neuzliek apdrošinātājam pienākumu
uzņemties jebkādas saistības.
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4.7. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli,
spēkā ir tāda pati apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās kārtība, kā līgumu
noslēdzot apdrošinātāja birojā, izņemot gadījumu, kad apdrošinātājs ir paredzējis savādāk.

6.3.1. notikušas izmaiņas īpašuma tiesībās attiecībā uz apdrošināto īpašumu;
6.3.2. mainījusies korespondences vai apdrošinātā objekta adrese.
7. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN
APDROŠINĀTĀ SAVSTARPĒJIE PIENĀKUMI

5. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA IZBEIGŠANA

Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir informēt apdrošināto par to, ka apdrošinātais tiek apdrošināts saskaņā ar noteiktu apdrošināšanas līgumu, par kura
nosacījumiem apdrošinājuma ņēmējs ir vienojies ar apdrošinātāju, un apdrošinātajam šie nosacījumi ir saistoši, tie ir jāievēro un jāpilda, kā arī jāizskaidro, kādas sekas iestājas gadījumā, ja apdrošinātais neizpilda un/vai nepienācīgi izpilda kādu no apdrošināšanas līguma noteikumiem.

5.1. Ja pretēji apdrošināšanas līguma noteikumiem, kārtējais apdrošināšanas
prēmijas maksājums nav samaksāts norādītajā termiņā un apjomā, apdrošinātājs nosūta apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam rakstveida brīdinājumu par nesavlaicīgi un/vai nepilnīgi veikto apdrošināšanas prēmijas kārtējo maksājumu ar uzaicinājumu samaksāt apdrošināšanas prēmijas atlikušo
daļu atbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem.
5.2. Ja apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais nesamaksā apdrošināšanas prēmijas kārtējo maksājumu Brīdinājuma noteiktajā termiņā un apmērā,
apdrošinātājs, izbeidzoties brīdinājumā norādītajam termiņam, automātiski
izbeidz apdrošināšanas līgumu, neatmaksājot apdrošinājuma ņēmējam iepriekš iemaksāto apdrošināšanas prēmiju. Atsevišķs paziņojums par to, ka
apdrošināšanas līgums tiek izbeigts un iemaksātā prēmijas daļa netiek atmaksāta, apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam nosūtīts netiek.

8. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN/VAI APDROŠINĀTĀ PIENĀKUMI
PĒC APDROŠINĀTĀ RISKA IESTĀŠANĀS
8.1. Par apdrošinātā riska iestāšanos apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņo apdrošinātājam un veic visu
iespējamo, lai samazinātu zaudējumu apmēru.
8.2. Apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā pienākums ir nodrošināt apdrošinātāja prasību konstatēt un novērtēt zaudējumu apjomu un to rašanās
apstākļus, kā arī apdrošinātāja piekļūšanu cietušajam objektam.

5.3. Apdrošināšanas līguma darbības izbeigšana neietekmē apdrošinātāja tiesības pieprasīt no apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā apdrošināšanas
prēmiju vai tās daļu par periodu, kad apdrošināšanas līgums bijis spēkā.

8.3. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais iesniedz apdrošinātājam visus dokumentus, kas raksturo apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos
zaudējumus, kā arī iesniedz jebkādu citu informāciju un/vai dokumentāciju,
kuru pieprasa apdrošinātājs.

5.4. Apdrošinātājam vai apdrošināšanas ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Apdrošināšanas
līgums ir izbeigts 15 (piecpadsmitajā) dienā pēc rakstiskā paziņojuma par
apdrošināšanas līguma izbeigšanu nosūtīšanas.

8.4. Ja to prasa apdrošinātā riska specifika, par riska iestāšanos informēt policiju un/vai ugunsdzēsējus un/vai citas institūcijas.

6. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN/VAI APDROŠINĀTĀ PIENĀKUMI

8.5. Iestājoties notikumam, kas saskaņā ar polisi ir apdrošināšanas gadījums,
apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinātajam:

6.1. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apņemas ievērot un izpildīt visas prasības, kuras ir izvirzījis apdrošinātājs, kā arī ievērot un izpildīt papildus prasības, kuras apdrošinātājs rakstiski
izvirzīs pret apdrošināto objektu.

8.5.1. zādzības, laupīšanas vai īpašuma bojājuma gadījumā nekavējoties jāziņo policijai;
8.5.2. jāinformē ugunsdzēsības dienesti, ja zaudējumu ir izraisījis uguns, eksplozija, u.c.;

6.2. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma ņēmējam un apdrošinātajam ir pienākums:
6.2.1. par saviem līdzekļiem veikt visus piesardzības pasākumus, lai uzturētu un
sargātu apdrošināto īpašumu, un censties nepieļaut zaudējumus vai postījumus;

8.5.3. jāinformē avārijas dienesti, ēkas pārvaldnieks vai namu pārvalde, vai
citas atbildīgas personas, ja zaudējumu ir izraisījusi ūdens noplūde, apkures
un kanalizācijas sistēmas avārijas.

6.2.2. pildīt noteikumus, rīkojumus un instrukcijas, kuras nosaka valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu;

8.6. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās pierādīšanas pienākums gulstas uz
apdrošinājuma ņēmēju un/vai apdrošināto.

6.2.3. nekavējoties veikt iespējamos apdrošinātā īpašuma aizsardzības vai
glābšanas pasākumus gadījumos, kad apdrošināšanas zaudējuma gadījums
ir iepriekš paredzams;

8.7. Nekavējoties, tiklīdz ir iespējams, bet ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu
laikā pēc fakta konstatēšanas rakstiski informēt apdrošinātāju par apdrošināšanas riska iestāšanos, norādot:

6.2.4. uzsākot remonta darbus, saskaņot attiecīgu darbu veikšanu ar attiecīgajām varas institūcijām, saņemot atbilstošas atļaujas;

8.7.1. zaudējuma vai bojājuma datumu un laiku;
8.7.2. cēloni vai iemeslu;

6.2.5. sekot, lai tiktu ievēroti visi būvniecību reglamentējošie normatīvie akti,
normas un drošības prasības, materiālu izgatavotāju un iekārtu ražotāju rekomendācijas un prasības, kā arī, lai tiktu ievēroti visi būvniecības normatīvajos aktos noteiktie apdrošinātā īpašuma aizsardzības un drošības pasākumi
remonta darbu laikā;

8.7.3. aptuvenu zaudējuma apmēru.
8.8. Nekavējoties nosūtīt apdrošinātājam visas kvītis, sastādītos aktus, protokolus, prasības un citus dokumentus, kas nepieciešami zaudējuma apmēra un
apstākļu noskaidrošanai.

6.2.6. uzturēt īpašumā esošo inženiertehnisko komunikāciju pareizu ekspluatāciju un funkcionalitāti, cauruļvadi ir jāaizsargā pret sasalšanu vai pārkaršanu, ja apkures sezonas laikā apdrošinātais objekts netiek apsaimniekots,
apdrošinātajam ir jānodrošina cauruļu tīkls pret sasalšanu vai arī tam jābūt
iztukšotam no šķidruma;

8.9. Iespēju robežās koordinēt glābšanas un saglabāšanas darbus, kā arī neatstāt īpašumu bez uzraudzības.
8.10. Bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas nevar tikt atzītas nekādas saistības vai doti solījumi par zaudējuma atlīdzības izmaksu.
8.11. Bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas un zaudējumu apmēra saskaņošanas, aizliegts uzsākt bojāta īpašuma remontu vai atjaunošanas darbus,
izņemot tādus, kas nepieciešami, lai nekavējoties novērstu zaudējumu vai
bojājumu cēloni.

6.2.7. nekavējoties veikt ārdurvju slēdzeņu nomaiņu, ja atslēgas ir pazaudētas
vai nozagtas, un par to informēt apdrošinātāju;
6.2.8. uzturēt darba kārtībā objektā uzstādītās ugunsdrošības un pretielaušanās signalizācijas;

8.12. Bez apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas aizliegts pārvietot apdrošināto
kustamo īpašumu no apdrošinātās vietas vai atbrīvoties no jebkāda bojāta
īpašuma.

6.2.9. aizslēgt durvis un aizvērt logus vai lūkas, kā arī ieslēgt ugunsdrošības
un pretielaušanās signalizācijas (ja īpašums ir aprīkots ar attiecīgām sistēmām) laikā, kad apdrošināšanas objekts tiek atstāts;

9. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN/VAI APDROŠINĀTĀ
PIENĀKUMU NEPILDĪŠANAS SEKAS

6.2.10. informēt apdrošinātāju, ja apdrošināšanas objekts ir apdrošināts kādā
citā apdrošināšanas sabiedrībā;
6.2.11. mantas apdrošināšanas gadījumā jāiesniedz apdrošinātājam detalizēts
bojātās mantas saraksts, saraksta neiesniegšanas gadījumā tiek uzskatīts, ka
manta nav apdrošināta;
6.2.12. apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinātajam ir jānodrošina visi nepieciešamie apstākļi, lai apdrošinātājs varētu iekļūt jebkurā apdrošinātajā ēkā,
dzīvoklī (telpās), kur noticis zaudējuma vai bojājuma fakts.

9.1. Ja apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā jebkāda darbība vai bezdarbība ir bijusi vai būs par iemeslu apdrošinātāja maldināšanai, apdrošināšanas
līgums tiks atzīts par spēkā neesošu no tā noslēgšanas dienas, izņemot, ja
likums "Par apdrošināšanas līgumu" to aizliedz gadījumā, kad maldināšana
pieļauta vieglas neuzmanības rezultātā. Iemaksāto apdrošināšanas prēmiju
apdrošinātājs neatmaksā.

6.3. Apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt apdrošinātāju, ja apdrošināšanas līguma darbības
laikā ir:

9.2. Apdrošinātājs, pēc saviem ieskatiem, var atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai samazināt atlīdzības izmaksu par 50 (piecdesmit) %, ja
apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais nav izpildījis vai ir izpildījis daļēji
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kādu no apdrošināšanas līgumā noteiktajām prasībām, kā arī, ja apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais ir pārkāpis jebkāda Latvijas Republikā spēkā
esoša normatīvā akta prasības, kuras ir attiecināmas uz konkrēto apdrošināšanas gadījumu. Izņēmums ir, ja šāda apdrošināšanas līguma noteikumu
prasību neizpilde notikusi vieglas neuzmanības rezultātā – šādā gadījumā
apdrošinātājs rīkojas saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanas līgumu" normu
noteikumiem.

11.3. Netiek kompensēti zaudējumi, kas radušies pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datuma.

9.3. Gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais savas darbības vai
bezdarbības rezultātā ir negatīvi ietekmējis apdrošinātāja jebkuru tiesību izlietojumu, tad apdrošinātājam ir tiesības samazināt apdrošināšanas atlīdzību par
50 (piecdesmit) % vai atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pilnībā.

12.1. Jebkuras domstarpības tiks risinātas pārrunu ceļā.

11.4. Netiek kompensēti zaudējumi, kas radušies pirms / pēc apdrošināšanas
perioda.
12. DOMSTARPĪBU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

12.2. Ja domstarpības radušās, pamatojoties uz to, ka kāds jautājums netiek
regulēts apdrošināšanas noteikumos, tad šī jautājuma atrisināšanai puses piemēros Latvijas Republikas likumus, tai skaitā Likumu „Par apdrošināšanas
līgumu” un „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”.

9.4. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā, ja apdrošinātā riska
iestāšanos ir izraisījis apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, labuma guvēja
ļauns nolūks vai rupja neuzmanība. Iemaksāto apdrošināšanas prēmiju apdrošinātājs neatmaksā.

12.3. Ja pusēm neizdosies atrisināt domstarpības pārrunu ceļā, tad lieta tiks
nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
likumiem.
12.4. Apdrošināšanas līguma dalījums punktos, apakšpunktos un to nosaukumos neietekmē teksta juridisko skaidrojumu.

10. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS KĀRTĪBA
10.1. Apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais 3 (trīs) dienu laikā iesniedz
apdrošinātājam rakstisku iesniegumu par apdrošinātā riska iestāšanos.

13. APDROŠINĀTĀJA LĒMUMA PIEŅEMŠANAS TERMIŅŠ
13.1. Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņem 2
(divu) nedēļu laikā, skaitot no dienas, kad ir saņēmis visus izlemšanai nepieciešamos dokumentus un pierādījumus.

10.2. Apdrošinātājs izvērtē no apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā saņemto iesniegumu un citus dokumentus, lai konstatētu, vai apdrošinātā riska
iestāšanās gadījums ir apdrošināšanas gadījums, un lai noteiktu apdrošināšanas atlīdzības apmēru:

13.2. Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot iepriekš noteikto termiņu, tad termiņš tiek pagarināts līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

10.2.1. apdrošināšanas atlīdzības apmēru nosaka pēc apdrošināšanas objekta
atjaunošanas vērtības (ja polisē nav atrunāts savādāk) apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā, piemērojot zemapdrošināšanu / virsapdrošināšanu;

14. VISPĀRĪGIE IZŅĒMUMI

10.2.2. ja tiek konstatēts apdrošināšanas gadījums un puses ir vienojušās par
apdrošināšanas atlīdzības apmēru, tad:

14.1. Apdrošinātāja atbildība kompensēt zaudējumus neiestājas tajā gadījumā, ja zaudējumi radušies izņēmumu rezultātā, kas paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai apdrošināšanas līgumā (vispārīgie izņēmumi
atrunāti p-ktā 14, riska izņēmumi atrunāti p-ktā 17).

10.2.2.1. apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;

14.2. Vispārīgie izņēmumi ir:

10.2.2.2. apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

14.2.1. terorisms – terora akti vai to rezultāts, neatkarīgi no jebkādiem citiem
cēloņiem, kas sagadīšanās dēļ vai kā citādi ir veicinājuši zaudējumus, bojājumus vai izdevumu rašanos; šā nosacījuma kontekstā ar terorismu saprotama
vardarbība vai bīstama darbība, kas apdraud cilvēka dzīvību, materiālu vai
nemateriālu īpašumu vai infrastruktūru, ar nolūku ietekmēt jebkuru valdību
vai turēt sabiedrību vai kādu tās daļu baiļu varā;

10.2.2.3. apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtība tiek atrunāta zaudējumu
noregulēšanas protokolā;
10.2.3. ja tiek konstatēts apdrošināšanas gadījums, bet puses nav vienojušās
par apdrošināšanas atlīdzības apmēru:
10.2.3.1. apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus dokumentus apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai;

14.2.2. karš, militārs iebrukums, pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, dumpis
militāras vai citādas varas uzurpācijas gadījumā.

10.2.3.2. apdrošinātājam ir tiesības vienpersoniski izlemt un pieaicināt ekspertu apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai; eksperta slēdziens būs
saistošs gan apdrošinājuma ņēmējam, gan apdrošinātajam;

14.3. Papildus augstāk minētajam apdrošināšana neatlīdzina zaudējumus vai
bojājumus, kas radušies:
14.3.1. jebkādu kodolieroču vai kodolvielu rezultātā;

10.2.3.3. izvērtējot eksperta atzinumu, apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un citiem strīdīgajiem jautājumiem;

14.3.2. jonizējošās radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma, kodoldegvielas vai
kodolatkritumu rezultātā;

10.2.3.4. apdrošināšanas atlīdzības apmērs un izmaksas kārtība tiek fiksēta
zaudējumu noregulēšanas protokolā, kuru paraksta gan apdrošinātājs, gan
apdrošinājuma ņēmējs un/vai apdrošinātais;

14.3.3. konfiskācijas, piespiedu pārņemšanas, rekvizēšanas, nacionalizēšanas
un citi piespiedu rīkojumu dēļ;
14.3.4. vides piesārņošanas vai saindēšanas rezultātā;

10.2.3.5. apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 5 (piecu) darba dienu laikā pēc zaudējumu noregulēšanas protokola parakstīšanas;

14.3.5. spiediena viļņa, kurus izraisījuši lidaparāti vai citi gaisa transporta
līdzekļi, rezultātā;

10.2.4. ja apdrošināšanas gadījums netiek konstatēts:

14.3.6. ēku, būvju sabrukšanas vai plaisāšanas, pakāpeniskas noārdīšanās,
apslēptu defektu dēļ;

10.2.4.1. tad apdrošinātājs pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību;

14.3.7. jebkāda veida insektu, kaitēkļu, tārpu, grauzēju, dzīvnieku un putnu
iedarbības dēļ;

10.2.4.2. par pieņemto lēmumu apdrošinātājs paziņo apdrošinājuma ņēmējam
vai apdrošinātajam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

14.3.8. ikdienas nolietošanās, atmosfēras mitruma vai sausuma, pārlieku
augstas vai zemas temperatūras, temperatūras un mitruma straujo izmaiņu,
smoga, saraušanās, iztvaikošanas, svara zuduma, rūsas, korozijas, slapjās vai
sausās puves iedarbības dēļ, krāsas, apdares izmaiņu dēļ;

10.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pēc kompensācijas principa, ja
puses nav vienojušās savādāk.
10.4. Apdrošinātājs apdrošinājuma ņēmējam un/vai apdrošinātajam kompensē tikai tos zaudējumus, kuri ir radušies saistībā ar apdrošināšanas gadījumu
un ir pierādīti ar attiecīgiem dokumentiem.

14.3.9. ietvju, pamatu, sienu, grīdu vai griestu nosēšanās, zemes noslīdēšanas
vai pacelšanās, parastas nosēšanās, ieplaisāšanas, saraušanās vai izplešanās
rezultātā;

10.5. No jebkuras izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības tiek atrēķināts pašrisks, ja puses nav vienojušās savādāk.

14.3.10. katlu un līdzīgu ierīču plaisāšanas, lūzumu, sabojāšanās vai pārkaršanas, un to cauruļvadu salaidumu vietu tecēšanas, un/vai metinājumu vietu
plīsumu dēļ;

10.6. Gadījumā, ja apdrošināšanas prēmijai piemērots dalītais maksājums, tad
no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apdrošinātājam ir tiesības ieturēt
starpību starp samaksāto un pilno apdrošināšanas prēmiju.

14.3.11. jebkāda veida tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un to sastāvdaļu izraisīto kļūdu, kļūdaina darba vai projekta, iekārtu vai to sastāvdaļu mehāniskas, tehniskas vai elektroniskas salūšanas, sabojāšanās vai darbības atteices
rezultātā;

11. KOMPENSĀCIJAS PRINCIPS
11.1. Piemērojot kompensācijas principu, gan izmaksājamā, gan izmaksātā
apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas gadījumā radītos
zaudējumus.

14.3.12. nekvalitatīvu materiālu, nepareizas rīkošanās ar apdrošināšanas objektu, lietošanas vai uzturēšanas noteikumu pārkāpumu dēļ;

11.2. Kompensēti tiek tikai pierādītie zaudējumi.

14.3.13. padotās strāvas vai citu komunālo pakalpojumu pārtraukuma rezultātā;
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14.3.14. ūdenslīmeņa (gruntī) izmaiņu un to seku iedarbības rezultātā;

dzīvokļi, kurus apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais neizmanto pastāvīgai
dzīvošanai un/vai kuri nav bijuši apdzīvoti 90 (deviņdesmit) dienas pēc kārtas vai 185 (viens simts astoņdesmit pieci) dienas kopā pēdējā gada laikā (no
apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas);

14.3.15. sala, atmosfērisko nokrišņu, atkušņa vai putekļu rezultātā, izņemot
gadījumus, ja šādi zaudējumi vai bojājumi ir radušies kā sekas cita apdrošinātā gadījuma rezultātā, kas nav atrunāts polisē un apdrošināšanas noteikumos
kā izņēmums;

15.4.8. zemē, akās, baseinos, dīķos u.tml. ūdens tilpnēs novietoti/nogremdēti
sūkņi u.c. iekārtas.

14.3.16. apdrošinātā, apdrošinājuma ņēmēja vai saistīto personu, kuras lieto
apdrošināto īpašumu, ļauna nolūka, pretlikumīgas darbības vai rupjas neuzmanības rezultātā;

15.5. Ar šo apdrošināšanas līgumu apdrošināšana neatlīdzina zaudējumus vai
bojājumus, kas radušies:

14.3.17. spēkā esošo tiesību aktu, normatīvo aktu, būvnormatīvu, tehniskās
ekspluatācijas, ugunsdrošības noteikumu pārkāpuma rezultātā;

15.5.1. nekustamajam īpašumam, kas ir avārijas stāvoklī, un tajā esošajam
kustamajam īpašumam;

14.3.18. tai apdrošinātai īpašuma daļai, kura tiek testēta, remontēta, regulēta
vai labota;

15.5.2. daudzģimeņu dzīvojamām, administratīvām, rūpniecībā un uzņēmējdarbībā izmantojamām ēkām, dzīvokļiem un telpām;

14.3.19. tai apdrošinātai īpašuma daļai, kura nav tieši cietusi apdrošinātā riska
iestāšanās rezultātā;

15.5.3. patvaļīgi, bez apstiprināta projekta un būvatļaujas, uzceltām būvēm
un tajās esošajam kustamajam īpašumam;

14.3.20. elektriskā aparāta vai elektriskās instalācijas daļai, kur notikusi elektrības noplūde vai pārspriegums, īssavienojums vai pārkaršana;

15.5.4. zemei, augsnei;
15.5.5. īpašumam, kas nav būves konstrukciju neatņemama sastāvdaļa, piemēram, iebūvētās mēbeles, virtuves un cita sadzīves tehnika, jebkāda veida
kustamajam īpašumam;

14.3.21. cisternas, rezervuāra vai ūdensvadu vai kanalizācijas caurules daļai,
kur notikusi ūdens sistēmas avārija vai ūdens noplūde.

15.5.6. ēkas vai dzīvokļa īpašnieka patstāvīgi uzstādītām vai izgatavotām
konstrukcijām un iekārtām, kuru izgatavošanai vai uzstādīšanai nepieciešamas speciālas zināšanas vai attiecīgo institūciju saskaņojums, ieskaitot kabeļus, cauruļvadus, elektrolīnijas, aparatūru u.c.;

15. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS
15.1. Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas objekts var būt nekustamais un/vai kustamais īpašums (manta), kas atrodas apdrošināšanas
polisē norādītajā adresē.
15.2.1. visus ēkas konstruktīvos elementus un to sastāvdaļas, ieskaitot stiklojumu, durvis, kāpnes, iekšējo un ārējo apdari, un citus, saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem apstiprinātā būvprojektā (tehnisko projektu) minētos
un atbilstoši tam uzstādītos objektus;

15.6. Telpu apdare kā apdrošināšanas objekts ietver telpu iekšējās apdares
un remonta izmaksas, ieskaitot izmantojamos celtniecības un apdares materiālus, līdz dzīvokļa nesošajām konstrukcijām (grīdas, sienas, griesti), darbaspēka izmaksas, inženiertehniskās komunikācijas, citu ar dzīvokli nedalāmi
saistītu un svarīgu elementu daļas (starpsienas, logi, durvis, santehnika),
kuras pārbūvējot, mainot vai noņemot nekaitē dzīvokļa/ēkas stabilitātei un
neaizskar citu dzīvokļu/telpu īpašnieku tiesības.

15.2.2. apkures un dzesēšanas, gāzes, ūdens un kanalizācijas, ventilācijas, vadības un sakaru sistēmas, kā arī citas, projektā paredzētās inženiertehniskās
komunikācijas, ieskaitot kabeļus, caurules, dūmvadus un tvertnes;

15.6.1. Apdrošinot telpu apdari, nav apdrošināts sekojošs īpašums, ja vien
savādāk nav rakstiski atsevišķi saskaņots ar apdrošinātāju un norādīts apdrošināšanas polisē:

15.2.3. projektā paredzētas, pie ēkas fiksētas konstrukcijas ēkas ārpusē, kas
neveic reklāmas vai cita komerciāla rakstura funkciju;

15.6.1.1. iebūvētās mēbeles, aprīkojums un tehnika;

15.2. Ēka, būve kā apdrošināšanas objekts ietver:

15.6.1.2. gaismas ķermeņi, lustras.

15.2.4. projektā paredzētas, pie ēkas fiksētas ūdens, notekas, apkures, naftas,
gāzes un tvaika caurules, un elektriskie kabeļi, līdz to pieslēgumam publiskajiem tīkliem;

15.7. Kustamais īpašums (manta) kā apdrošināšanas objekts ietver apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļiem piederošus
un ikdienas lietošanai paredzētas mantas, kas atrodas apdrošināšanas polisē
norādītajā dzīvojamajā ēkā, dzīvoklī vai slēgtā un iežogotā teritorijā.

15.2.5. papildus augstāk minētajam, dzīvojamās ēkas apdrošinājuma summā
ietilpst:

15.7.1. Kustamais īpašums var tikt apdrošināts:

15.2.5.1. uz apdrošinātās ēkas uzstādīti satelīta šķīvji, radio un TV antenas,
gaismas ķermeņi;

15.7.1.1. saskaņā ar sarakstu, ko apdrošinātais ir rakstiski deklarējis un iesniedzis apdrošinātājam un kuru apdrošinātājs ir piekritis apdrošināt. Šajā
gadījumā apdrošināmā kustamā īpašuma mantas saraksts ir neatņemama polises sastāvdaļa;

15.2.5.2. apdrošināšanas objektā /teritorijā esošie karogu masti, dārza apgaismojums.
15.3. Dzīvoklis kā apdrošināšanas objekts ietver:

15.7.1.2. bez saraksta. Šajā gadījumā tiek apdrošināts jebkurš sadzīves
priekšmets vai manta, kas pieder apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļiem, to neatšifrējot pa pozīcijām, un kura iegādes
vērtība nepārsniedz LVL 1000 (viens tūkstotis). Ja apdrošināšanas polisē /
līgumā šāds kustamā īpašuma mantas saraksts nav atrunāts, tad tiek pieņemts un saprasts, ka manta, kuras iegādes vērtība pārsniedz LVL 1000
(viens tūkstotis), ir apdrošināta par apdrošinājuma summu LVL 1000 (viens
tūkstotis); apdrošinot kustamo mantu bez saraksta, tiek noteikta maksimālā
apdrošinājuma summa, uz kuru ir apdrošināta vienāda pielietojuma mantas
priekšmetu kopums.

15.3.1. visus dzīvokļa konstruktīvos elementus, kas ir šo telpu neatņemamas
sastāvdaļas, ieskaitot sienas, starpstāvu pārsegumus, logus, stiklojumu, durvis un citus, saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem apstiprinātā būvprojektā (tehnisko projektu) minētos un atbilstoši tam uzstādītos objektus;
15.3.2. apkures un dzesēšanas, gāzes, ūdens un kanalizācijas, ventilācijas, vadības un sakaru sistēmas, kā arī citas, projektā paredzētās inženiertehniskās
komunikācijas, ieskaitot kabeļus, caurules, dūmvadus un tvertnes;
15.3.3. dzīvokļa telpu iekšējās apdares izmaksas, ja apdrošināšanas polisē nav
norādīts savādāk.

15.7.2. Apdrošinot kustamo īpašumu (mantu) nav apdrošināts sekojošs īpašums, ja vien savādāk nav rakstiski atsevišķi saskaņots ar apdrošinātāju un
norādīts apdrošināšanas polisē:

15.4. Apdrošinot nekustamo īpašumu nav apdrošināts sekojošs īpašums, ja
vien tas nav rakstiski atsevišķi saskaņots ar apdrošinātāju un norādīts apdrošināšanas polisē:

15.7.2.1. īpašums (manta), kas nepieder apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļiem, kā, piemēram, nomāts vai īrēts īpašums;

15.4.1. kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu ēkas daļas, piemēram, kāpņu telpa,
jumts, bēniņi, pagraba telpa u.tml.;

15.7.2.2. īpašums (manta), kas glabājas vai atrodas zem klajas debess vai
ārpus apdrošinātajām telpām;

15.4.2. ārpus apdrošinātā objekta atrodošās inženiertehniskās komunikācijas
sistēmas un to cauruļvadi, elektrolīnijas, kabeļi, kanalizācijas tilpnes un akas;

15.7.2.3. īpašums (manta), kas atrodas ēkā vai dzīvoklī, kas netiek pastāvīgi
apdzīvota vai ir avārijas stāvoklī;

15.4.3. uz vai pie ēkas uzstādītas reklāmas izkārtnes, plakāti u.tml. iekārtas
vai aprīkojums, kas nav saistīts ar ēkas ekspluatāciju un nekalpo ēkas funkcionēšanai;
15.4.4. nekustamais īpašums, kas ir rekonstrukcijas vai celtniecības procesā;

15.7.2.4. dati un programmatūra, kuru satur informācijas tehnoloģijas iekārtas, datu nesēji, rasējumi, reģistri, līgumi, modeļi un šabloni, licences un patenti, audio un video ieraksti;

15.4.5. apstādījumi, augi, koki, celiņi, pagalmu un sporta laukumu segumi,
baseini, tilti, piestātnes, moli, rampas u.c.;

15.7.2.5. transporta līdzekļi, traktori, ekskavatori, pašgājēji un tamlīdzīga motorizētā tehnika; lidaparāti, kuģi un laivas;

15.4.6. siltumnīcas, laivu mājas u.tml. pagaidu ēkas;

15.7.2.6. nauda, vērtspapīri, ieskaitot nedzēstas pastmarkas, akcīzes marķējumi, kuponi, loterijas biļetes, vekseļi, čeki, prasību un maksājumu dokumenti,
maksājumu kartes;

15.4.7. pastāvīgi neapdzīvotas ēkas, būves, dzīvokļi un tajās esošais kustamais īpašums. Par pastāvīgi neapdzīvotām tiek uzskatītas ēkas, būves vai
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15.7.2.7. medikamenti, psihotropās vielas, ieroči, munīcijas un citas bīstamas
un ugunsnedrošas vielas;

ar stacionāru objektu (saskaņā ar punktu Nr.15.8.5.1.1.) un/vai ir bijis brīvi
pārvietojams;

15.7.2.8. juvelierizstrādājumi, dārgakmeņi, dārgmetāli, antikvāri priekšmeti
vai mēbeles, kolekcijas priekšmeti, retas grāmatas, gleznas un mākslas darbi;

15.8.7.2. zaudējumus vai bojājumus, ja to veicinājusi apdrošinājuma ņēmēja vai tā ģimenes locekļa(u) ļauns nolūks, rupja neuzmanība vai noziedzīga
darbība vai bezdarbība;

15.7.2.9. alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, pārtikas produkti;

15.8.7.3. zaudējumus vai bojājumus, kas nodarīti apģērbam, mēbelēm, elektrotehnikai, saimniecības inventāram, motorizētam transportam;

15.7.2.10. augi, dzīvnieki un mājlopi;
15.7.2.11. lauksaimniecības produkti, būvmateriāli.

15.8.7.4. ja zādzības, laupīšanas, transporta līdzekļa trieciena vai uguns fakts
nav reģistrēts atbilstošās valsts iestādēs;

15.8. Papildus punktā 15.7.1. atrunātajam, kustamais īpašums (manta) var tik
apdrošināts kā Aktīvās atpūtas aprīkojums. Apdrošinātājs apņemas atlīdzināt
par pēkšņiem, iepriekš neparedzētiem, tiešiem apdrošinātā aprīkojuma materiāliem zaudējumiem vai bojājumiem, saskaņā ar turpmāk atrunāto.

15.8.7.5. ja nav dokumentu, kas apliecinātu nozagto, nolaupīto mantu esamību (iegādes čeki, tehniskā pase, garantijas talons u.c.);
15.8.7.6. ja apdrošinājuma ņēmējs vai ģimenes loceklis (kurš lieto apdrošināšanas aprīkojumu) apdrošināšanas riska iestāšanās laikā ir bijis alkohola vai
citu narkotisku, apreibinošo vielu reibumā;

15.8.1. Aktīvās atpūtas aprīkojums ir apdrošināts laikā, kad tas atrodas:
15.8.1.1. apdrošināšanas polisē (turpmāk - polisē) norādītajā adresē uzglabāšanas laikā;

15.8.7.7. zādzības risku, ja apdrošinātais aprīkojums atradies ārpus slēgtām,
apdzīvotām telpām un zādzība notikusi laika posmā no plkst. 22:00 līdz plkst.
9:00.

15.8.1.2. Latvijas Republikas teritorijā lietošanas laikā.
15.8.2. Apdrošināšanas objekts ir apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinājuma
ņēmēja ģimenes locekļiem piederošais aprīkojums, kurš tiek izmantots aktīvās atpūtas un/vai fizisko nodarbību laikā un kuru lieto iepriekšminētās
personas. Ģimenes loceklis šo noteikumu izpratnē ir apdrošinātā laulātais
vai arī persona, ar kuru nav noslēgta laulība, bet ir apdrošinātā kopdzīves
partneris, kā arī bērni, vecāki un vecvecāki, ja tos vieno kopēja mājsaimniecība. Aktīvās atpūtas aprīkojums šo noteikumu izpratnē ir pārnēsājamais/
portatīvais dators, videokamera, fotoaparāts, velosipēds, slēpes, sniega dēlis, slidas, bērnu ratiņi, telts, kā arī citi tūrisma un sporta inventāra priekšmeti, kuri iekļauti apdrošinājuma ņēmēja kopējā mantas sarakstā (turpmāk
- sarakstā).

16. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN
APDROŠINĀŠANAS OBJEKTA VĒRTĪBA
16.1. Īpašuma apdrošinājuma summu, balstoties uz apdrošinātā īpašuma vērtību, nosaka apdrošinājuma ņēmējs, savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju.
Apdrošinātājs nav atbildīgs par apdrošinājuma ņēmēja uzrādīto apdrošinājuma summu.
16.2. Apdrošinājuma summai ir jāatbilst apdrošināšanas objekta atjaunošanas
vērtībai. Atjaunošanas vērtība ir summa, kas nepieciešama, lai:

15.8.3. Aktīvās atpūtas aprīkojumu var apdrošināt:

16.2.1. ēkai, būvei, dzīvoklim – atjaunotu iepriekšējā kvalitātē un apjomā vai
no jauna uzbūvētu citu līdzvērtīgu, tādas pašas konstrukcijas, parametru un
pielietojumam paredzētu nekustamo īpašumu iepriekšējā vietā, ieskaitot visas inženiertehniskās komunikācijas un ar būvniecību saistītās projektēšanas
izmaksas;

15.8.3.1. ar sarakstu, ko apdrošinājuma ņēmējs ir rakstiski deklarējis un iesniedzis apdrošinātājam un kuru apdrošinātājs ir piekritis apdrošināt. Saraksts
ir neatņemama polises sastāvdaļa;
15.8.3.2. bez saraksta, norādot kopējo aprīkojuma summu. Šajā gadījumā tiek
apdrošināts viss aprīkojums, kas pieder apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļiem, to neatšifrējot pa pozīcijām.

16.2.2. telpu apdarei vai remontam – atjaunotu telpas iepriekšējā kvalitātē un
apjomā, kādas tās bija tieši pirms apdrošināšanas gadījuma;

15.8.4. Ja polisē nav atsevišķi atrunāts un saskaņots, ar aktīvās atpūtas aprīkojuma apdrošināšanu netiek apdrošināts:

16.2.3. mantai - no jauna iegādātos vai no jauna izgatavotu tāda paša veida,
kvalitātes un tam pašam nolūkam paredzētu kustamo īpašumu.

15.8.4.1. manta / īpašums, kas nepieder apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinātajam, piemēram, nomāts vai īrēts īpašums;

16.3. Ja nekustamā īpašuma fiziskais nolietojums apdrošināšanas līguma slēgšanas brīdī pārsniedz 40 (četrdesmit) %, tad nekustamā īpašuma apdrošinājuma summa nevar pārsniegt apdrošinātā objekta faktisko vērtību.

15.8.4.2. manta / īpašums, kas cietis brīdī, kad tiek izmantots profesionālajā
sportā vai nodarbībās;

16.4. Ja apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summa ir mazāka vai pārsniedz
apdrošināšanas objekta vērtību, tad apdrošināšanas gadījumam iestājoties, tiek
piemērots nosacījums par virsapdrošināšanu vai zemapdrošināšanu.

15.8.4.3. mobilais tālrunis; brilles, pulkstenis;
15.8.4.4. kuģi, laivas;

16.5. Virsapdrošināšanas nosacījums ir spēkā, ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un
to pašu apdrošināto objektu pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana); iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība
nedrīkst pārsniegt apdrošinātā objekta atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda
tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

15.8.4.5. motorizētais transports, piemēram, motocikli, ūdens, kartingi,
kvadracikli, ekskavatori, pašgājēji, u.c.
15.8.5. Apdrošinot kustamo mantu kā aktīvās atpūtas aprīkojumu, apdrošinātājs atlīdzinās aprīkojuma pēkšņu, iepriekš neparedzētu, tiešu, fizisku bojājumu vai zaudējumu, kuru izraisījusi trešās personas rīcība saistībā ar:

16.6. Zemapdrošināšanas nosacījums ir spēkā, ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu
un to pašu apdrošināto objektu ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību
(zemapdrošināšana), un apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā
proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību.

15.8.5.1. zādzību. Ar zādzību tiek saprasta tīša, prettiesiska, svešas mantas
atklāta vai slepena nolaupīšana, ielaužoties slēgtā un/vai ierobežotā telpā,
sabojājot norobežojošās konstrukcijas, slēdzenes, kas traucē iekļūšanu vietā,
kur atrodas apdrošināšanas objekts;
15.8.5.1.1. velosipēdiem, bērnu ratiņiem u.c. aprīkojumam (kuru saskaņā ar
ražotāja/izgatavotāja norādījumiem ir paredzēts saslēgt ar drošības slēdzeni) zādzības risks ir spēkā arī lietošanas laikā, kad aprīkojums ir saslēgts ar
drošības slēdzeni pie stacionāra objekta. Velosipēdu saslēgšana veicama ar
drošības slēdzeni vai tamlīdzīgu iekārtu, saslēdzot velosipēda abus riteņus,
kā arī jāveic tā pieslēgšana pie stabila stacionāra objekta, aptverot rāmi (ja
tāds ir) un stacionāro objektu. Drošības slēdzene šo noteikumu izpratnē ir
saslēgšanas iekārta, ko ražotājs speciāli paredzējis apdrošinātā aprīkojuma
pasargāšanai no zādzības. Drošības slēdzenei ir jābūt atbilstošai apdrošinātajam aprīkojumam;

16.7. Zemapdrošināšanas nosacījums var tikt nepiemērots gadījumos, ja apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summa ir mazāka par apdrošināšanas
objekta vērtību ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) %.
17. APDROŠINĀTIE RISKI
17.1. Apdrošināti ir tikai tie riski, kuri konkrēti norādīti apdrošināšanas polisē.
17.2. Uguns - apdrošināšana sedz ugunsgrēka rezultātā radušos zaudējumus
vai bojājumus, kurus izraisījusi pēkšņa, iepriekš neparedzēta un nekontrolējama degšana ar liesmu, kas izcēlusies ugunij neparedzētā vietā vai no ugunij
paredzētas vietas, patstāvīgi turpinot izplatīties tālāk. Apdrošināšana sedz arī
zaudējumus vai bojājumus, ko izraisījis karstums, dūmi vai sodrēji, kas rodas
pēkšņi un iepriekš neparedzēti no ugunsgrēka, degoša vai degšanas rezultātā
sakarsuša objekta.

15.8.5.2. laupīšanu. Ar laupīšanu tiek saprasta tīša, prettiesiska svešas mantas
atklāta nolaupīšana, pielietojot vardarbību vai arī draudot to nekavējoties pielietot pret apdrošinājuma ņēmēju vai apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekli;
15.8.5.3. transporta līdzekļa triecienu apdrošinātajam aprīkojumam;
15.8.6. Papildus augstākminētajam tiek atlīdzināti zaudējumi, kam par iemeslu ir risks „Uguns”.

17.2.1. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus:

15.8.7. Apdrošinot aktīvās atpūtas aprīkojumu, apdrošinātājs neatlīdzina:

17.2.1.1. īpašumam vai tā daļai, kura apzināti tiek pakļauta apstrādei vai procesiem, kuros izmanto siltumu vai uguni;

15.8.7.1. zaudējumus vai bojājumus, ja aprīkojums zādzības brīdī ārpus polisē minētās objekta adreses lietošanas laikā nav bijis sastiprināts, saslēgts

17.2.1.2. īpašumam vai tā daļai, kurā vai ar kuras palīdzību tiek radīts vai
pārvadīts siltums vai uguns;
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17.7. Ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmas avārijas - apdrošināšana
sedz apdrošinātā īpašuma zaudējumus vai bojājumus, kurus izraisījusi pēkšņas un iepriekš neparedzamas avārijas - plīsuma vai pārrāvuma, rezultātā
radusies šķidruma vai tvaiku noplūde no:

17.2.1.3. īpašumam vai tā daļai, kas cietusi elektriskās strāvas iedarbības rezultātā (pārspriegums, īssavienojums, īsslēgums, pārkaršana u.tml.);
17.2.1.4. kas radušies gruzdēšanas rezultātā, ja vien gruzdēšanu nav izraisījis
ugunsgrēks;

17.7.1. ēkā iebūvētām ūdens, kanalizācijas, apkures vai ugunsdzēsības sistēmām un to cauruļvadiem;

17.2.2. Augstākminētie izņēmumi neattiecas uz bojājumiem vai zaudējumiem
pārējam apdrošinātajam īpašumam, ja liesmas, kas radušās, turpina pašas
izplatīties tālāk.

17.7.2. tvertnes vai rezervuāra, kas tiek izmantotas šķidrumu uzglabāšanai,
vai darbojošās ierīces, pie nosacījuma, ka tvertne, rezervuārs vai ierīce ir pastāvīgi savienota ar punktā 17.7.1. minētām sistēmām un to cauruļvadiem;

17.3. Zibens - apdrošināšana sedz zaudējumus vai bojājumus, ko izraisījis
zibens, iesperot tieši apdrošinātajā objektā.

17.7.3. Papildus punktos 17.7.1. un 17.7.2. minētajam, apdrošinātājs atlīdzina
arī zaudējumus vai bojājumus, kurus izraisījusi šķidruma vai tvaiku noplūde
no ēkā iebūvētām ūdens, kanalizācijas, apkures vai ugunsdzēsības sistēmām
un to cauruļvadiem trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ.

17.3.1. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus elektriskajam ierīcēm no zibens izraisīta pārspieguma vai indukcijas elektriskajā tikla, ja vien
zibens nav trāpījis tieši šīm ierīcēm.
17.4. Lidaparāti - apdrošināšana sedz zaudējumus vai bojājumus, ko izraisījusi lidaparāta, tā daļu vai tā kravas uzkrišana apdrošinātajam objektam.

17.7.4. Ja apdrošināšanas perioda laikā tiek pieteikti vairāki apdrošināšanas
gadījumi, kuru cēlonis radies apdrošinātajā objektā, tad sākot ar otro apdrošināšanas gadījumu, pašrisks var tikt noteikts divkāršā apmērā no polisē minētā, bet ne mazāk kā LVL 200.00 (divi simti).

17.5. Eksplozija - apdrošināšana sedz sprādziena rezultātā radušos zaudējumus vai bojājumus apdrošinātajam objektam, ko izraisījusi pēkšņa un iepriekš neparedzēta eksplozija. Eksplozija ir pēkšņa, ārdoša spiediena spēka
izpausme, kas balstās uz gāzu vai tvaiku īpašību izplesties. Ar saspiestu gāzi
vai tvaikiem pildītu spiediena katlu, boileru, cauruļvadu vai tvertņu eksploziju saprot situāciju, kad to sienas tiek sagrautas tādā mērā, ka notiek spiediena
izlīdzināšanās starp tvertnes iekšpusi un apkārtējo vidi.

17.7.5. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus:
17.7.5.1. kurus izraisījis lietus vai sniega kušanas ūdens no jumta, logiem,
durvīm, ēkas šuvēm un konstrukcijām vai notekcaurulēm ēkas ārpusē;
17.7.5.2. kurus izraisījis kondensējies ūdens, gruntsūdens;

17.5.1. Apdrošināšana nesedz:

17.7.5.3. kurus izraisījusi kanalizācijas pārplūšana lietus, atkušņa vai plūdu
laikā;

17.5.1.1. zema spiediena (implozijas) rezultātā izraisītus zaudējumus vai bojājumus;

17.7.5.4. kurus izraisījis municipālas vai citas publiskās ūdens, kanalizācijas
vai apkures cauruļu līnijas bojājums vai aizsprostojums ārpus ēkas;

17.5.1.2. reaktīvo lidaparātu aerodinamiskā trieciena rezultātā izraisītus zaudējumus vai bojājumus;

17.7.5.5. kurus izraisījis sals, mitrums (trūdēšanas, sēņu augšanas vai smakas u.c.), korozijas vai kāda cita ilga procesa vai pakāpeniskas sadalīšanās
rezultātā;

17.5.1.3. apdrošinātajā objektā uzglabājamo sprāgstvielu, degvielu un citu
viegli uzliesmojošu vielu eksplozijas izraisītos zaudējumus;

17.7.5.6. kurus izraisījusi šķidruma, gāzes vai tvaika noplūde no sistēmas,
kura tiek labota vai remontēta, veikto remonta darbu rezultātā apdrošinātajā
objektā;

17.5.1.4. akmeņlaušanas vai spridzināšanas darbu rezultātā izraisītus zaudējumus;
17.5.1.5. zaudējumus vai bojājumus iekšdedzes dzinējiem, kas radušies dzinēja iekšējas eksplozijas vai sagrūšanas rezultātā;

17.7.5.7. kurus izraisījusi šķidruma noplūde caur ūdens izolāciju konstrukcijās vai caur grīdā esošās notekas un tvaika caurules šuvi;

17.5.1.6. zaudējumus vai bojājumus iekārtām, kurus izraisījis to iekšējais centrbēdzes spēks, iekšēja spriedze, blīves atslābināšanās vai šķidruma spiediens;

17.7.5.8. bojātajiem cauruļvadiem, iekārtām vai tvertnēm, kas bija par iemeslu šķidrumu vai tvaiku noplūdei, taču minētais neizslēdz apdrošinātāja atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem pārējam apdrošinātajam īpašumam;

17.5.1.7. zaudējumus vai bojājumus slēgtiem, spiedienizturīgiem rezervuāriem, iekārtām, katliem, caurulēm vai tvertnēm, kurus izraisījusi to iekšējā
eksplozija vai sagrūšana, iekšēja spiediena rezultātā;

17.7.5.9. kurus izraisījis ūdens, kas izplūdis no/vai pārplūstot akvārijiem,
vannām, izlietnēm un baseiniem, kas uzstādīti apdrošinātajā objektā;

17.5.1.8. zaudējumus vai bojājumus iekārtai, aparatūrai vai priekšmetam,
kurā ir paredzēts apzināti izmantot eksplozijas enerģiju.

17.7.5.10. pastāvīgi neapdzīvotām ēkām, būvēm, dzīvokļiem un tajos esošajam kustamajam īpašumam.

17.5.2. Augstākminētie izņēmumi 17.5.1.7., 17.5.1.8. neattiecas uz bojājumiem vai zaudējumiem pārējam apdrošinātajam īpašumam.

17.8. Zādzība ar ielaušanos, laupīšana - apdrošināšana sedz apdrošinātā īpašuma zaudējumus vai bojājumus:

17.6. Vētra, krusa - apdrošināšana sedz apdrošinātā īpašuma zaudējumus vai
bojājumus, ko izraisījusi vētra vai krusa.

17.8.1. kurus izraisījusi zādzība pēc ielaušanās vai ļaunprātīga kaitniecība, ielaužoties vai mēģinot ielauzties apdrošināšanas polisē minētajā apdrošinātajā
vietā, sabojājot konstrukcijas, slēdzenes, norobežojumus, kas traucē iekļūšanu apdrošinātajā vietā, vai iekļūstot apdrošinātajā vietā izmantojot viltotas atslēgas vai citu instrumentu palīdzību vai oriģināla atslēgu, kas iegūta zādzības
ar ielaušanos vai laupīšanas rezultātā, ārpus apdrošinātās vietas;

17.6.1. Ar vētru saprot gaisa masas plūsmu, kuras vidējais ātrums ir ne mazāk kā 20 (divdesmit) metri sekundē. Ja apdrošināšanas gadījuma vietā vēja
ātrumu nav iespējams noteikt, tad uzskatāms, ka vētra ir bijusi, ja apdrošinātās vietas apkārtnē gaisa masas pārvietošanās izraisījusi bojājumus arī labā
stāvoklī uzturētām ēkām vai citam pret vētru tikpat noturīgam īpašumam, vai
arī, ja šādus bojājumus var izraisīt tikai vētra ar nosacījumu, ja apdrošināto
ēku vai ēkas stāvoklis, kurās tika uzglabāti apdrošinātie objekti, ir (bija) nevainojams.

17.8.2. kurus izraisījusi laupīšana, pielietojot vardarbību vai spēku, vai arī
draudot to nekavējoties pielietot pret apdrošinājuma ņēmēju, apdrošinājuma
ņēmēja ģimenes locekli vai darbinieku vai arī pret personu, kuras kontrolē un
atbildīgā glabāšanā ir nodots apdrošinātais īpašums;

17.6.2. Ar krusu saprot dažādas formas, lieluma un svara ledus gabalu nokrišņus, kas nokrīt uz apdrošināšanas objektu un tādējādi izraisa tā bojāeju
vai bojājumus.

17.8.3. Apdrošināšana nesedz:
17.8.3.1. zādzību ar ielaušanos, ja to ir veicinājusi apdrošinājuma ņēmēja vai
apdrošinātā apzināta darbība, rupja nolaidība vai bezdarbība;

17.6.3. Apdrošināšana nesedz:

17.8.3.2. zādzību bez ielaušanās;

17.6.3.1. zaudējumus vai bojājumus, ko izraisījuši viļņi, ledus kustība, ledus
vai sniega svars, vai plūdi, vai augsts ūdens līmenis, kas radies notikušas
vētras rezultātā;

17.8.3.3. zādzību kustamajam īpašumam, kas glabājas zem klajas debess, ja
vien tas nav īpaši atrunāts apdrošināšanas polisē un apdrošinājuma ņēmējs
nav veicis visus nepieciešamos drošībās pasākumus, lai apsargātu un konstruktīvi ierobežotu brīvu piekļūšanu.

17.6.3.2. zaudējumus vai bojājumus, kas nodarīti ārā esošam kustamam īpašumam, vai zaudējumus kustamam īpašumam, ja vien tie nav nodarīti saistībā ar vētras nodarītajiem bojājumiem ēkai;

17.9. Trešo personu prettiesiska rīcība - apdrošināšana sedz apdrošinātā
īpašuma zaudējumus vai bojājumus, kuri radušies trešo personu tīšas fiziskas
iznīcināšanas vai bojāšanas rezultātā.

17.6.3.3. zaudējumus vai bojājumus, kurus izraisījuši nokrišņi, dubļi, putekļi
vai netīrumi, ja vien šādi zaudējumi vai bojājumi nav radušies saistībā ar
vētras nodarītajiem bojājumiem;

17.9.1. Apdrošinātājs vienu reizi apdrošināšanas perioda laikā atlīdzina trešo
personu prettiesiskas rīcības rezultātā radušos zaudējumus apdrošināšanas
objektam krāsu un/vai citu vielu iedarbības rezultātā. Maksimālā apdrošināšanas atlīdzības summa tiek ierobežota līdz 10 (desmit) % no apdrošinājuma
summas par bojāto apdrošināto īpašumu, bet ne vairāk kā LVL 500 (pieci
simti).

17.6.3.4. zaudējumus vai bojājumus apdrošināšanas objektā /teritorijā esošiem karogu mastiem, dārza apgaismojumam, ēkas ārpusē piestiprinātiem
priekšmetiem, kas ir saistīti ar ēkas ekspluatāciju un kalpo ēkas funkcionēšanai (piemēram, satelīta šķīvji, radio un TV antenas, gaismas ķermeņi, antenas), ja vien šādi zaudējumi vai bojājumi nav radušies saistībā ar vētras
nodarītajiem bojājumiem apdrošinātai ēkai.

17.9.2. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus:
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17.9.2.1. kas radušies īpašumam saistībā ar/vai kam par cēloni ir ūdens,
uguns, zādzība, laupīšana, transporta līdzekļa trieciens;

skaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, būvnormatīviem, tehniskās ekspluatācijas vai administratīviem lēmumiem.

17.9.2.2. kas radušies kustamajam īpašumam, kas glabājas zem klajas debess,
ja vien tas nav īpaši atrunāts apdrošināšanas polisē un apdrošinājuma ņēmējs
nav veicis visus nepieciešamos drošībās pasākumus, lai apsargātu un konstruktīvi ierobežotu brīvu piekļūšanu.

17.13. Koku, mastu un stabu nogāšanās - Apdrošināšana sedz apdrošinātā
īpašuma pēkšņu un iepriekš neparedzētu tiešu fizisku bojājumu vai zaudējumu, kuru izraisījusi apdrošinātā īpašuma tuvumā esošo koku, mastu vai stabu
brīva nogāšanās gravitācijas spēka rezultātā.

17.10. Applūšana - Apdrošināšana sedz apdrošinātā īpašuma tiešu fizisku
bojājumus vai zaudējumus, kurus izraisījusi pēkšņa un iepriekš neparedzēta
šķidrumu vai tvaiku noplūde apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātās personas vieglas neuzmanības dēļ. Apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ja šķidruma vai tvaiku noplūde radusies no:

17.13.1. Apdrošināšana nesedz:
17.13.1.1. zaudējumus vai bojājumus, kas radušies cilvēku vai kāda rūpnieciska procesa iedarbības rezultātā;
17.13.1.2. kas nodarīti ārā esošam kustamam īpašumam vai zaudējumus kustamam īpašumam, ja vien tie nav nodarīti saistībā ar koku, mastu un stabu
nogāšanās rezultātā nodarītajiem bojājumiem ēkai.

17.10.1. ēkā iebūvētām ūdens, kanalizācijas, apkures vai ugunsdzēsības sistēmām un to cauruļvadiem;

17.14. Stiklojuma saplīšana – Apdrošināšana sedz ēkas, dzīvokļu ārējos
logos un durvīs nostiprināto stiklojumu un/vai lokšņu (paket-) stiklu pret
bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies jebkura pēkšņa un neparedzama
nelaimes gadījuma rezultātā. Apdrošinātājs atlīdzinās arī pieņemamos izdevumus (nepārsniedzot 10% no bojātā stiklojuma apdrošinājuma summas), kas
nepieciešami pagaidu aizsegam saplīsušā stikla vietā.

17.10.2. tvertnes vai rezervuāra, kas tiek izmantotas šķidrumu uzglabāšanai,
vai darbojošās ierīces, kas ir pastāvīgi savienotas ar augšminētajām caurulēm
vai iekārtām;
17.10.3. vannām, izlietnēm, baseiniem, akvārijiem, kas ir pastāvīgi savienotas
ar augšminētajām caurulēm vai iekārtām.
17.10.4. Apdrošinot risku „Applūšana” apdrošinātājs vienu reizi apdrošināšanas perioda laikā atlīdzina zaudējumus vai bojājumus, kurus izraisījusi pēkšņas un iepriekš neparedzamas avārijas - plīsuma vai pārrāvuma, rezultātā
radusies šķidruma vai tvaiku noplūde, kuras tieši izraisījis sals, ar nosacījumu, ka ēkās, telpās esošās komunikācijas ir celtas/instalētas saskaņā ar spēkā
esošajiem būvnormatīviem, projektu un izmantojot projektā paredzētos celtniecības materiālus, kā arī tiek pienācīgi apsaimniekotas un pirms zaudējuma
bija funkcionāli labā stāvoklī. Saskaņā ar šiem noteikumiem sals ir, ja gaisa
zemākā temperatūra apdrošināšanas vietā, riska iestāšanās dienā ir bijusi ne
mazāk kā -25 (divdesmit pieci) °C.

17.14.1. Apdrošināšana nesedz:
17.14.1.1. gravētu stiklu, vitrāžu, sudrabotu, gofrētu, liektu vai ornamentālu
stiklu, ja vien tas nav specifiski apdrošināts;
17.14.1.2. logu rāmju, to daļu (aprīkojuma) pārlikšanas vai atjaunošanas izdevumus, ja vien tas nav specifiski apdrošināts;
17.14.1.3. logu rāmju vai to daļu (aprīkojuma) bojājumus, ja vien tas nav
specifiski apdrošināts.
17.15. Mājokļa aizvietošana – apdrošināšana sedz papildus izdevumus saistībā ar pēkšņiem, iepriekš neparedzētiem, tiešiem apdrošinātā nekustamā
īpašuma materiāliem zaudējumiem vai bojājumiem, saskaņā ar turpmāk atrunāto.

17.10.5. Zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies iestājoties riskam „Applūšana”, ja vien savādāk nav rakstiski atsevišķi saskaņots ar apdrošinātāju
un norādīts apdrošināšanas polisē, pašrisks ir LVL 500 (pieci simti).

17.15.1. Izvēloties segumu „Mājokļa aizvietošana”, apdrošinātājs atlīdzina
dokumentāli apstiprinātus nepieciešamos (attaisnotos) pārcelšanās izdevumus un / vai izmaksas par īri, kas saistīti ar pastāvīgi dzīvojošu personu
pagaidu uzturēšanos citā vietā, ja apdrošinātais objekts (dzīvojamā platība)
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā ir kļuvis pilnībā nepiemērots
dzīvošanai.

17.10.6. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus:
17.10.6.1. kurus izraisījis lietus vai sniega kušanas ūdens no jumta, logiem,
durvīm, ēkas šuvēm un konstrukcijām vai notekcaurulēm ēkas ārpusē;
17.10.6.2. kurus izraisījis kondensējies ūdens, gruntsūdens, plūdi;
17.10.6.3. kurus izraisījis municipālas vai citas publiskās ūdens, kanalizācijas
vai apkures cauruļu līnijas bojājums vai aizsprostojums ārpus ēkas;

17.15.2. Īpašuma aizvietošanas apdrošināšana ir spēkā, ja nekustamais
īpašums ir apdrošināts atjaunošanas vērtībā un izvēlētā dzīvojamā platība
pagaidu mājoklim, kā arī tā uzturēšanas izmaksas ir iepriekš saskaņotas ar
apdrošinātāju.

17.10.6.4. kurus izraisījis mitrums ( trūdēšanas, sēņu augšanas vai smakas
u.c.), korozijas vai kāda cita ilga procesa, vai pakāpeniskas sadalīšanās rezultātā;

17.15.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pēc kompensācijas principa,
uzrādot atlīdzības apmēru pamatojošus dokumentus.

17.10.6.5. ūdens līmeņa celšanās rezultātā, kurus izraisījis lietus, sniega kušana vai plūdi;
17.10.6.6. kurus izraisījis izšļakstīts vai tīrīšanas darbos izmantots ūdens;

17.15.4. Apdrošinātāja atbildība par mājokļa apdrošināšanas aizvietošanu izbeidzas, ja ir izpildīts jebkurš no zemāk minētajiem nosacījumiem:

17.10.6.7. bojātiem cauruļvadiem, iekārtām vai tvertnēm, kas bija par iemeslu
šķidrumu vai tvaiku noplūdei, taču minētais neizslēdz apdrošinātāja atbildību
par zaudējumiem vai bojājumiem pārējam apdrošinātajam īpašumam.

17.15.4.1. apdrošinātājs atjauno īpašumu līdzvērtīgā stāvoklī, kāds tas bija
pirms apdrošināšanas gadījuma;
17.15.4.2. apdrošinātājs aizstāj bojāto īpašumu ar tādu pašu/līdzīgu īpašumu;

17.10.6.8. kurus izraisījusi šķidruma, gāzes vai tvaika noplūde no sistēmas, kura
ir bojāta un/vai ir avārijas stāvoklī un/vai ir nevērīgi uzturēta vai apkalpota.

17.15.4.3. apdrošinātājs atlīdzina par bojāto īpašumu naudā.

17.11. Transporta līdzekļu trieciens - Apdrošināšana sedz apdrošinātā īpašuma tiešu fizisku bojājumu vai zaudējumu, kuru izraisījusi pēkšņa un iepriekš
neparedzēta jebkura veida motorizēta sauszemes transporta līdzekļa ietriekšanās apdrošinātajā īpašumā.

17.15.5. Atlīdzības apmērs – apdrošinātājs atlīdzina izdevumus par īri, sākot
ar nākamo dienu no pagaidu dzīvojamās platības noīrēšanas, bet ne ilgāk kā 6
(sešus) mēnešus. Maksimālais atlīdzības limits ir LVL 30 (trīsdesmit) par diennakti, bet kopā nepārsniedzot 15 (piecpadsmit) % no apdrošinājuma summas
par bojāto nekustamo īpašumu.

17.11.1. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus kustamajam īpašumam, kas glabājas zem klajas debess, ja vien tas nav īpaši atrunāts apdrošināšanas polisē.

17.16. Elektriskas dabas parādība - Apdrošināšana sedz elektriskajām ierīcēm nodarītus pēkšņus un iepriekš neparedzētus zaudējumus vai bojājumus,
ko izraisījusi elektriskas dabas parādība ierīcē. Elektriskā dabas parādība ir
elektriskā ierīcē radusies īsslēguma ķēde, īssavienojums, elektriska izlādēšanās vai cits elektrisks bojājums, kas ir neatgriezeniski sabojājis elektriskās
ierīces izolāciju.

17.12. Sniega vai ledus svars - Apdrošināšana sedz apdrošinātā īpašuma
pēkšņu un iepriekš neparedzētu tiešu fizisku bojājumu vai zaudējumu, ko
izraisījusi nepārtrauktas, intensīvas snigšanas rezultātā radusies pārliecīga
sniega vai ledus masa, sagraujot vai bojājot jumta pārseguma vai ēku balstošās konstrukcijas.

17.16.1. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus:

17.12.1. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus:

17.16.1.1. pārējam apdrošinātajam īpašumam, izņemot gadījumus, kad šādus
zaudējumus ir izraisījis cits apdrošinātais risks saistībā ar elektriskās dabas
parādības radīto zaudējumu, kā, piemēram, ugunsgrēks, sprādziens vai ūdens
noplūde;

17.12.1.1. ēkām, kuras netiek apdzīvotas vai apsaimniekotas;
17.12.1.2. kas rodas sniega vai ledus kušanas vai sasalšanas rezultātā;
17.12.1.3. kas rodas ēkas nojumēm, arkām, izkārtnēm u.c. konstrukcijām
sniega, ledus vai lāsteku uzkrišanas rezultātā;

17.16.1.2. kurus izraisījis elektroapgādes pārtraukums vai elektrības kvalitātes izmaiņas publiskajā tīklā, ja nav nodarīts tiešs fizisks bojājums pašām
elektriskajām ierīcēm;

17.12.1.4. kas nodarīti ārā esošam kustamam īpašumam vai zaudējumus kustamam īpašumam, ja vien tie nav nodarīti saistībā ar sniega vai ledus svara
nodarītajiem bojājumiem ēkai;

17.16.1.3. kur radusies īsslēguma ķēde, īssavienojums, elektriska izlādēšanās vai cita elektriska bojājuma cēlonis ir radies personas jebkādas darbības
rezultātā.

17.12.1.5. kas radušies sakarā ar apdrošinājuma ņēmēja rupju nolaidību vai
bezdarbību, neveicot savus pienākumus attiecībā uz īpašuma uzturēšanu sa-
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17.17. Plūdi - Apdrošināšana sedz apdrošinātā īpašuma pēkšņus un iepriekš
neparedzētus bojājumus vai zaudējumus, kurus izraisījuši plūdi. Plūdi šo apdrošināšanas noteikumu izpratnē ir lielākas vai mazākas teritorijas appludināšana ar ūdeni, kas pārgājis pāri ūdenstilpņu vai baseinu robežām.

nai līdz stāvoklim, kāds tas bijis tieši pirms apdrošināšanas gadījuma, turklāt
noteicošās ir zemākās izmaksas;
18.3.1.2. ja telpu remonta iekšējās apdares nolietojums apdrošināšanas zaudējuma brīdī pārsniedz 40% no remonta darbu atjaunošanas vērtības, tad
tiek uzskatīts, ka remonts nav bijis veikts un iekšējās apdares remonta darbu
izmaksas netiek ņemtas vērā pie atlīdzības apmēra aprēķināšanas.

17.17.1. Apdrošināšana nesedz zaudējumus vai bojājumus:
17.17.1.1. kurus izraisījuši viļņi, ledus kustība, ledus vai sniega svars;

18.4. Zaudējuma regulēšana saskaņā ar atjaunošanas vērtību kustamajam īpašumam – mantai.

17.17.1.2. kas nodarīti molam vai hidrobūvēm, kustamajam īpašumam, kas
glabājas zem klajas debess, ja vien tas nav īpaši atrunāts apdrošināšanas polisē;

17.17.1.5. kurus izraisījusi vētra;

18.4.1. Kustamā īpašuma bojājuma vai zaudējuma gadījumā atlīdzības apmērs tiek aprēķināts, balstoties uz kustamā īpašuma faktisko vērtību, izmantojot zaudējuma brīdī pastāvošo līdzvērtīgas mantas tirgus cenu līmeni, taču
nepārsniedzot katras mantas apdrošinājuma summu un pakļaujoties “virsapdrošināšanas’’ un “zemapdrošināšanas’’ nosacījumam, kā arī ievērojot sekojošus nosacījumus:

17.17.1.6. kurus izraisījuši paredzami plūdi. Paredzami plūdi šo apdrošināšanas noteikumu izpratnē ir, ja tiem ir sezonāls raksturs un/vai plūdi polises
darbības teritorijā notiek biežāk kā vienu reizi desmit gados.

18.4.1.1. ja bojāto kustamo īpašumu ir iespējams atjaunot, atlīdzības apmēru
nosaka pēc faktiskajām atjaunošanas vai remonta darbu izmaksām, turklāt
noteicošās ir zemākās izmaksas;

17.18. Zemestrīce - apdrošināšana sedz apdrošinātā īpašuma zaudējumus vai
bojājumus, ko izraisījusi zemes virsmas trīcēšana vai kustības zemes garozā
un kas pēc Rihtera skalas ir vismaz 5 balles stipra.

18.4.1.2. ja kustamais īpašums ir pilnībā gājis bojā vai to nav iespējams atjaunot un/vai atremontēt, tad apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek noteikts,
balstoties uz funkcionāli līdzvērtīga un vienāda pielietojuma kustamās mantas
faktisko vērtību uz zaudējuma brīdi vai kustamās mantas tirgus vērtību uz
zaudējuma brīdi, atlīdzinot mazāko no šīm vērtībām.

17.17.1.3. kas nodarīti objektiem, kuri atrodas paaugstinātā applūšanas un/
vai plūdu riska teritorijā/zonā;
17.17.1.4. kurus izraisījis gruntsūdens, sniega un ledus kušanas ūdens, pali;

18. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS APMĒRS

18.4.2. Ja kustamais īpašums ir apdrošināts kā aktīvās atpūtas aprīkojums
(turpmāk – aprīkojums), tad apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek ierobežots
ar sekojošo:

18.1. Zaudējuma regulēšana saskaņā ar atjaunošanas vērtību nekustamajam
īpašumam – ēkām, būvēm.
18.1.1. Ja apdrošināšanas objekts ir apdrošināts pēc atjaunošanas vērtības,
apdrošinātā objekta bojājuma vai zaudējuma gadījumā atlīdzības apmērs tiek
aprēķināts, balstoties uz apdrošinātā objekta atjaunošanas vērtību, izmantojot
zaudējuma brīdī pastāvošo tirgus cenu, taču nepārsniedzot katra atsevišķa
apdrošinātā objekta apdrošinājuma summu un pakļaujoties “virsapdrošināšanas’’ un “zemapdrošināšanas’’ nosacījumam, kā arī ievērojot sekojošus
nosacījumus:

18.4.2.1. Apdrošinot aprīkojumu saskaņā ar sarakstu, maksimālā apdrošināšanas atlīdzības summa par katru apdrošināšanas gadījumu ir polisē norādītā
apdrošinājuma summa, bet ne vairāk kā LVL 500 (pieci simti). Maksimālā
apdrošināšanas atlīdzība par aprīkojumu apdrošināšanas līguma periodā nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit)% no kopējās apdrošināšanas polisē norādītās
mantas un aprīkojuma apdrošinājuma summas.
18.4.2.2. Ja aprīkojums tiek apdrošināts bez saraksta (ir norādīta tikai kopējā
aprīkojuma apdrošinājuma summa), tad maksimālā apdrošināšanas atlīdzības
summa par katru apdrošināšanas gadījumu ir LVL 200 (divi simti). Maksimālā
apdrošināšanas atlīdzība par aprīkojumu apdrošināšanas līguma periodā nedrīkst pārsniegt 10 (desmit)% no kopējās polisē norādītās mantas un aprīkojuma apdrošinājuma summas.

18.1.1.1. ja bojāto īpašumu ir iespējams atjaunot, atlīdzības apmēru nosaka
pēc faktiskajām atjaunošanas vai remonta darbu izmaksām, turklāt noteicošās
ir zemākās izmaksas;
18.1.1.2. ja īpašums ir daļēji bojāts un to nav iespējams atjaunot, atlīdzības
apmērs tiek aprēķināts, atskaitot tālākai izmantošanai derīgā īpašuma vērtību no apdrošinātā objekta atjaunošanas vērtības, kāda tam bija tieši pirms
zaudējuma;

18.4.2.3. Ja bojāto aprīkojumu ir iespējams atjaunot / atremontēt un aprīkojuma apdrošinājuma summa ir mazāka par atjaunošanas / iegādes vērtību, tad
apdrošināšanas atlīdzība tiek samazināta proporcionāli par tādu summu, par
kādu aprīkojuma apdrošinājuma summa ir mazāka par aprīkojuma atjaunošanas vai iegādes vērtību.

18.1.1.3. ja nekustamā īpašuma fiziskais nolietojums apdrošināšanas zaudējuma brīdī pārsniedz 40%, tad atlīdzības apmērs tiek aprēķināts, balstoties uz
īpašuma atjaunošanas vērtību, atskaitot īpašuma fizisko nolietojumu.
18.2. Zaudējuma regulēšana saskaņā ar tirgus vērtību nekustamajam īpašumam – dzīvokļiem, telpām.

18.4.2.4. Pilnas bojāejas gadījumā (ja apdrošinātais aprīkojums ir nozagts,
nolaupīts vai bojāto aprīkojumu nav iespējams atjaunot) apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta saskaņā ar zemāk minēto aprīkojuma atlīdzības vecuma
koeficienta tabulu. Tabulā minētais nolietojums tiek rēķināts, sākot ar otro
kalendāro gadu no aprīkojuma iegādes dienas. Nolietojums tiek rēķināts par
pilnu kalendāro gadu.

18.2.1. Ja apdrošinātais objekts ir apdrošināts pēc tirgus vērtības, apdrošinātā
objekta bojājuma vai zaudējuma gadījumā atlīdzības apmērs tiek aprēķināts,
balstoties uz apdrošinātā objekta tirgus vērtību, izmantojot zaudējuma brīdī
pastāvošo tirgus cenu līmeni, taču nepārsniedzot katra atsevišķa apdrošinātā objekta apdrošinājuma summu un pakļaujoties “virsapdrošināšanas’’ un
“zemapdrošināšanas’’ nosacījumam, kā arī ievērojot sekojošus nosacījumus:

Aprīkojuma atlīdzības vecuma koeficients

18.2.1.1. ja bojāto īpašumu ir iespējams atjaunot un īpašuma tirgus vērtība (apdrošinājuma summa) ir lielāka kā atjaunošanas vērtība, tad atlīdzības
apmēru nosaka pēc faktiskajām atjaunošanas vai remonta darbu izmaksām,
turklāt noteicošās ir zemākās izmaksas;

Apdrošināšanas objekts atjaunošanas vērtībā

18.2.1.2. ja bojāto īpašumu ir iespējams atjaunot un īpašuma tirgus vērtība
(apdrošinājuma summa) ir mazāka kā atjaunošanas vērtība, tad atlīdzības
lielums ir tāda daļa no atjaunošanas izmaksām, kādu sastāda atjaunošanas
vērtības un tirgus vērtības proporcija;
18.2.1.3. ja īpašuma iekšējās apdares nolietojums zaudējuma brīdī pārsniedz
40% no remonta darbu atjaunošanas vērtības, tad tiek uzskatīts, ka remonts
nav bijis veikts un iekšējās apdares remonta darbu izmaksas netiek ņemtas
vērā pie atlīdzības apmēra aprēķināšanas.
18.3. Zaudējuma regulēšana saskaņā ar atjaunošanas vērtību nekustamajam
īpašumam – dzīvokļiem, telpām.
18.3.1. Ja apdrošinātais objekts ir apdrošināts pēc atjaunošanas vērtības, apdrošinātā objekta bojājuma vai zaudējuma gadījumā atlīdzības apmērs tiek
aprēķināts, balstoties uz apdrošinātā objekta remontdarbu atjaunošanas vērtību, izmantojot zaudējuma brīdī pastāvošo remontdarbu izcenojuma izmaksas, taču nepārsniedzot katra atsevišķa apdrošinātā objekta apdrošinājuma
summu un pakļaujoties “virsapdrošināšanas’’ un “zemapdrošināšanas’’ nosacījumam, kā arī ievērojot sekojošus nosacījumus:

Nolietojums gadā
(procentos)

Slēpes

15 %

Slēpošanas inventārs (izņemot slēpes)

20 %

Snovborda dēlis

15 %

Snovborda inventārs (izņemot sniega dēli)

20 %

Tūrisma inventārs

20 %

Golfa inventārs

15 %

Bērnu rati

20 %

Velosipēds

15 %

Sērfošanas inventārs

15 %

Videokamera, fotoaparāts

20 %

Portatīvais dators

25 %

18.4.3. Apdrošinot kustamo mantu bez saraksta, ja apdrošināšanas polisē nav
norādīts savādāk, zaudējumu vai bojājumu gadījumā apdrošināšanas atlīdzība nepārsniegs:

18.3.1.1. ja telpu remontu ir iespējams atjaunot, atlīdzības apmēru nosaka pēc
faktiskajām remonta darbu izmaksām, kas nepieciešamas objekta atjaunoša-
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18.4.3.1. 25 (divdesmit pieci)% no kopējās mantas apdrošinājuma summas
par mēbelēm, t.sk. iebūvētie skapji un virtuves mēbeles, paklāji;

18.15. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs atlīdzina:
18.15.1. pierādāmos un saprātīgos izdevumus, kas apdrošinājuma ņēmējam
vai apdrošinātajam ir radušās saistībā ar zaudējumu vai bojājumu novēršanu
vai samazināšanu. Maksimālā apdrošināšanas atlīdzība šādiem izdevumiem ir
10 (desmit)% no bojātā nekustamā īpašuma apdrošināšanas summas. Kopējā
apdrošināšanas atlīdzība par apdrošināšanas gadījumu nevar pārsniegt apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summu.

18.4.3.2. 25 (divdesmit pieci)% no kopējās mantas apdrošinājuma summas
par virtuves, sadzīves tehniku t.sk. putekļu sūcēji, tvaiku nosūcēji, mikroviļņu krāsnis;
18.4.3.3. 20 (divdesmit)% no kopējās mantas apdrošinājuma summas par datortehniku un citu elektrotehniku, t.sk. video, foto, audio un TV aparatūra;

18.15.2. pierādāmos un saprātīgos izdevumus par bojātā apdrošinātā kustamā īpašuma pārvietošanu, aizvākšanu vai iznīcināšanu, kā arī par drupu
nojaukšanu, būvgružu izvešanu, bojāto telpu attīrīšanas darbiem. Maksimālā
apdrošināšanas atlīdzība šādiem izdevumiem ir 10 (desmit)% no apdrošināšanas atlīdzības apmēra. Kopējā apdrošināšanas atlīdzība par apdrošināšanas
gadījumu nevar pārsniegt apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summu;

18.4.3.4. 10 (desmit) % no kopējās mantas apdrošinājuma summas par sadzīves un virtuves elektroprecēm, t.sk. gludekļi, fēni, virtuves kombaini, mikseri,
galda/grīdas lampas, galda piederumi un trauki;
18.4.3.5. 10 (desmit) % no kopējās mantas apdrošinājuma summas par apģērbu, apaviem, veļu, matračiem, spilveniem u.c. gultas piederumiem;
18.4.3.6. 10 (desmit) % no kopējās mantas apdrošinājuma summas par atpūtas un sporta piederumiem, t.sk. velosipēds, slēpes, sniega dēlis, slidas,
bērnu ratiņi. Apdrošināšanas atlīdzības limits nav attiecināms uz mantu, kas
apdrošināta kā Aktīvās atpūtas aprīkojums.

18.15.3. pierādāmos un saprātīgos izdevumus, kas apdrošinājuma ņēmējam
vai apdrošinātajam ir radušies lai pieaicinātu ekspertus saistībā ar zaudējuma
cēloņa un apmēra noteikšanu. Maksimālā apdrošināšanas atlīdzība šādiem
izdevumiem ir 10 (desmit)% no apdrošināšanas atlīdzības apmēra. Kopējā
apdrošināšanas atlīdzība par apdrošināšanas gadījumu nevar pārsniegt bojātā
apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summu. Apdrošināšanas sabiedrība
neatlīdzinās izdevumus, kas radušies par otrreizējās un/vai papildus ekspertīzes veikšanu;

18.4.4. Tādu iedzīves priekšmetu, kuri apdrošināti kā kopums un ietilpst vienā priekšmetu grupā, atlīdzināmo zaudējumu summa vienmēr aprobežojas ar
attiecīgās priekšmetu grupas apdrošinājuma summu.
18.4.5. Ja mantu sarakstā ir vairāki vienāda pielietojuma priekšmeti un nav izdalīta katra priekšmeta vērtība, tad bojājuma vai zaudējuma gadījumā apdrošinājuma summa vienai vienībai tiek ierobežota, ņemot vērā kopējās (vienāda
pielietojuma priekšmetu) summas un vienību skaita proporciju.

18.15.4. pierādāmos un saprātīgos izdevumus, kas radušies piekļūstot zaudējuma vai bojājuma rašanās vietai, ja tā atrodas apdrošinātajā objektā. Maksimālā apdrošināšanas atlīdzība šādiem izdevumiem ir 10 (desmit)% no bojātā
nekustamā īpašuma apdrošināšanas summas. Kopējā apdrošināšanas atlīdzība par apdrošināšanas gadījumu nevar pārsniegt apdrošināšanas objekta apdrošinājuma summu.

18.5. Uz apdrošinātās ēkas uzstādītiem satelīta šķīvjiem, radio un TV antenām, gaismas ķermeņiem zaudējumu vai bojājumu gadījumā maksimālais
apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas perioda laikā kopā nepārsniegs LVL 500 (pieci simti).

18.16. Ja īpašums ir apdrošināts pēc atjaunošanas vērtības, apdrošinātais vai
apdrošinājuma ņēmējs iegūst tiesības uz apdrošināšanas atlīdzības daļu, kas
pārsniedz apdrošinātā īpašuma faktisko vērtību, tikai tad, ja tas 2 (divu) gadu
laikā pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās pierāda, ka šī summa tiks izmantota, lai atjaunotu tāda paša veida un tādam pašam nolūkam paredzētas
ēkas iepriekšējā vietā. Ja tas tajā pašā vietā juridiski vai saimnieciski nav
iespējams, tad ēku var celt jebkurā citā vietā Latvijas Republikas teritorijā.

18.6. Apdrošināšanas objektā /teritorijā esošiem karogu mastiem, dārza apgaismojumam zaudējumu vai bojājumu gadījumā maksimālais apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas
perioda laikā kopā nepārsniegs LVL 300 (trīs simti).
18.7. Atlīdzības apmērs par punktos 18.5. un18.6. apdrošināšanas objektiem
būs aprēķināts tādā attiecībā, kāda ir ēkas apdrošinājuma summa pret ēkas
atjaunošanas vērtību.

18.17. Apdrošinātais vai apdrošinājuma ņēmējs saglabā tiesības uz bojāto
un atlikušo vai tālākai izmantošanai derīgo īpašumu, ar nosacījumu, ka šāda
atlikusī īpašuma vērtība tiek atskaitīta no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības.

18.8. Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina no zaudējuma apmēra, atskaitot
apdrošināšanas polisē noteikto pašrisku. Apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt
apdrošināšanas atlīdzības apmēru par summu, kas atbilst nenomaksātajām
apdrošināšanas prēmijām par pilnu apdrošināšanas līguma termiņu.

18.18. Ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais atgūst iznīcināto īpašumu,
par kuru pilnībā ir izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā pienākums ir atgriezt apdrošinātājam saņemto apdrošināšanas atlīdzību 30 (trīsdesmit) dienu laikā no īpašuma atgūšanas dienas.

18.9. Pēc apdrošinājuma gadījuma iestāšanās apdrošinājuma summas apmērs
samazinās par izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Ja apdrošināšanas atlīdzība par apdrošināto objektu ir izmaksāta pilnā apmērā, tad apdrošināšanas līgums par šo objektu ir izbeigts.

19. REMONTA DARBI

18.10. Apdrošinājuma summa var tikt palielināta pēc apdrošinājuma ņēmēja
pieteikuma iesniegšanas un papildus prēmijas samaksāšanas. Augstāk minētais nosacījums attiecas uz katru apdrošināšanas objektu atsevišķi.

19.1. Apdrošināšana ir spēkā arī objekta remonta darbu laikā ar noteikumu,
ka šādi darbi ir saskaņoti un apstiprināti attiecīgajās institūcijās un notiek saskaņa ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un ir iesniegti rakstiski
apdrošinātājam apstiprināšanai, kā arī apdrošinātājs tam ir piekritis.

18.11. Apdrošināšanas atlīdzības veidi saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu
ir:

19.2. Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā zaudējumiem ēkas iekšējai apdarei, kas radušies un/vai ir saistīti ar veicamajiem remonta darbiem, tai skaitā:
nesošo konstrukciju noņemšana un/vai nojukšana un/vai remonts.

18.11.1. materiālu izteiksmē, atjaunošanas vai remonta gadījumā;
18.11.2. aizvietojot bojāto īpašumu ar līdzvērtīgu, tāda paša veida un kvalitātes īpašumu;

19.3. Ja veicot jebkādas darbības ir pārkāptas vai nav ievērotas projekta un/
vai būvnormatīvu un/vai citi likumdošanas aktu prasības, tad apdrošināšanas
atlīdzība netiek izmaksāta.

18.11.3. naudas izteiksmē.
18.12. Apdrošināšanas atlīdzības veida izvēle tiek veikta pēc apdrošinātāja
ieskatiem, un noteicošā vienmēr ir zemākā vērtība.

19.4. Gadījumā, ja bojājumi un/vai zaudējumi ir radušies saskaņā ar veicamajiem remonta darbiem – pašrisks ir ne mazāks kā LVL 500 (pieci simti) katrā
no gadījumiem.

18.13. Ja bojātais īpašums netiek atjaunots vai aizstāts un apdrošināšanas
atlīdzība tiek izmaksāta naudā, tad apdrošināšanas atlīdzības apmērs nedrīkst
pārsniegt bojātā īpašuma faktisko vai tirgus vērtību, atlīdzinot mazāko no
šīm vērtībām.

19.5. Gadījumā, ja bojājumi un/vai zaudējumi ir radušies uguns nedrošu
darbu veikšanas rezultātā (metināšana, darbs ar fēnu, lodlampu, u.c.), tad
pašrisks ir 50 (piecdesmit) % no zaudējuma, bet ne mazāk kā LVL 500 (pieci
simti) katrā no gadījumiem.

18.14. Ja nekustamais īpašums netiek atjaunots un apdrošināšanas atlīdzība
tiek izmaksāta naudā, tad apdrošināšanas atlīdzībā netiek ietverti nodokļi, ar
kuriem ir aplikta atjaunošanas darbu veikšana un/vai celtniecības, remonta
darbu materiālu iegāde.
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