APDROŠINĀTIE RISKI

Pamata riski

Papalšinātie
riski

Visi riski

TRĪS LĪMEŅU ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA

Uguns risks

V●

V●

V●

Ēkā iesper zibens vai ir izcēlies ugunsgrēks; deg kaimiņu dzīvoklis, un ugunsdzēsēji
dzēšot salej arī apdrošināto dzīvokli, vai tas tiek piedūmots ar kvēpiem.

Dabas stihisko postu risks

V●

V●

V●

Intensīvas snigšanas rezultātā iebrūk ēkas jumts. Vētras laikā jumts tiek norauts.
Vētras laikā liels koka zars uzkrīt un sabojā žogu vai mājas daļu. Krusa bojā nojumes
jumtu.

Bez ierobežojumiem

PIEMĒRS

Plūdu risks

V●

V●

Bebri izveidojuši upē aizsprostu, kā rezultātā upe iziet no gultnes un appludina īpašumu.

Koku, mastu, stabu un citu
tamlīdzīgu konstrukciju uzkrišana

V●

V●

Krītošs koks uzgāžas ēkai, bojājot ēkas konstrukcijas, stiklojumu, žogu.

V●

V●

Plīsis stāvvads, kā rezultātā tiek appludināts dzīvoklis. Kaimiņi no augšas appludina
dzīvokli.

V●

Elektrības padeves pārrāvuma rezultātā ir pārstājis darboties apkures katls un, tā kā
ārā ir liels sals, apkures cauruļvadi ir aizsaluši.

Šķidruma vai tvaika noplūde

V●

Trešo personu dēļ
1 reizi

Sala radīti bojājumi
cauruļvadiem
Trešo personu ļaunprātīga rīcība,
t.sk. zādzība bez ielaušanās
Sadursmes risks

V●
Līdz 3000 EUR

V●
V●
Tikai trešo
personu dēļ

V●

Līdz 500 EUR zādzībai
bez ielaušanās

V●
V●

Īres un pārcelšanās izdevumi
Īrnieku nodarītie zaudējumi

Bez ierobežojumiem

V●

Līdz 700 EUR zādzībai
bez ielaušanās

V●

Apzagts mājoklis, grafiti zīmējumi uz privātmājas
nozagts batuts un dārza mēbeles no pagalma.

ārsienas, izsistas logu rūtis,

Automobilis iebraucis žogā un sabojājis to, smagais automobilis braucis gar ēku un aizķēris
ēkas jumta konstrukcijas. Izvēloties paplašināto un visu risku segumu, tiek segti zaudējumi
arī, ja klients pats, braucot ārā no garāžas, ir ietriecies garāžas vārtos.

V●

Ugunsgrēka rezultātā ir bojāts dzīvoklis, kurā dzīvo ģimene. Kamēr veic atjaunošanas
darbus, tiek apmaksāta citas dzīvojamās platības īre, kā arī tiek kompensēta mantu
pārvešana uz jauno dzīves vietu un atpakaļ.

V●

Īrnieks izsitis sienā caurumu, nolauzis izlietni.

Arī noliktavas īre
mantu uzglabāšanai

Līdz 5000 EUR

Stiklojums bez pašriska
pirmajam gadījumam

V

V

Kaimiņu bērni ar bumbu izsit dzīvokļa logu.

Inženierkomunikācijas līdz
maģistrālajam pieslēgumam

V

V

Plīsis ūdensvads privātmājas teritorijā, nepieciešams
piekļūtu cauruļvadiem un novērstu bojājumus.

Dekoratīvie apstādījumi

V

V

Pa nakti zagļi ir izrakuši visas tūjas.

T eritorijas labiekārtojums

V

V

Krītošs koks sabojā
laukumu.

Līdz 5000 EUR

Glābšanas un attīrīšanas
darbu izdevumi

V

Zaudējumi ēkas koplietošanas
telpām vai konstrukcijām
Mantas zādzība ārpus mājokļa
Alkohols, tabaka, recepšu
medikamenti
Pārtika

Līdz 5000 EUR

veikt rakšanas darbus, lai

žogu, apgaismes ierīces, laistīšanas sistēmu, bērnu rotaļu

V

V

Ugunsgrēkā cietusi ēka, nepieciešams demontēt atlikušās ēkas konstrukcijas, kuras
nav iespējams atjaunot.

V

V

Vētras laikā tiek norauts daudzdzīvokļu ēkas jumts.

●

●

Līdz 500 EUR

Līdz 700 EUR

Ejot pa ielu, zaglis izrauj no rokām somiņu. No slēgta pagraba nozog bērnu ratiņus.
Tiek nozagts pieslēgts velosipēds.

●

●

Līdz 100 EUR

Līdz 200 EUR

●

●

Līdz 100 EUR

Līdz 200 EUR

Ugunsgrēkā sadeg astmas slimniekam ikdienā nepieciešamie recepšu medikamenti.
Gatavojot ēst, virtuvē izceļas ugunsgrēks, kā rezultātā sadeg ne vien visa virtuves
iekārta, bet arī pārtikas krājumi.

Bojājumi mantai, kas radušies zibens
izraisīta pārsprieguma rezultātā

●

●

Līdz 500 EUR

Līdz 500 EUR

OEM un citas licenzētas
datorprogrammas

●

●

Līdz 300 EUR

Līdz 500 EUR

●

●

Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes laikā ir apzagta māja: nozagtas arī zeltlietas, tostarp
omītes zelta piespraude.

●

●

Līdz 500 EUR

Līdz 700 EUR

Pa nakti ir apzagta māja un nozagta arī rokassomiņa,
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.

Juvelierizstrādājumu
apdrošināšana
Dokumentu atjaunošana
Pieņemtais īpašums
Cietais kurināmais (malka,
briketes, granulas un siens)

●

●
Līdz 500 EUR

Citi negadījumi

Daudzdzīvokļu ēkā ir plīsis stāvvads, ūdens ir sabojājis datoru un nav iespējams
atjaunot tā programmatūru.

kurā atradās pase un

Apzagts dzīvoklis, tostarp nozagts darba dators.

Līdz 700 EUR

●

●

Līdz 500 EUR

Līdz 700 EUR

●

Nesezonas mašīnas riepas un
diski, jumta bagāžnieki
Higiēnas piederumu, kosmētikas
bojājumi vai zudums

●

Zibens radīta pārsprieguma rezultātā sabojājas televizors.

Līdz 1000 EUR

●

●

Līdz 100 EUR

Līdz 200 EUR

V●

Zibens spēriena rezultātā aizdegas saimniecības ēka un reizē ar to nodeg arī apkurei
sagādātā malka.
Atvaļinājuma laikā ir uzlauztas garāžas durvis un nozagtas automobiļa ziemas
riepas.
Ugunsgrēkā ir sabojāta visa ikdienā izmantotā kosmētika (sejas krēmi, dekoratīvā
kosmētika, zobu pasta u.tml.)
Bērns ar bumbu sasit televizoru. Mamma nepamana bērna kabatā atstātu mobilo telefonu un
izmazgā to veļasmašīnā kopā ar drēbēm. Ciemiņam no rokām izkrīt sulas glāze, sula izlīst uz
jaunā datora.

V − īpašuma apdrošināšana
● − mantas apdrošināšana
Šis ir tikai informatīvs materiāls. Slēdzot apdrošināšanas līgumu, saistošie ir attiecīgā apdrošināšanas līguma noteikumi.

