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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārējo pārskatu par apdrošināšanas produktu. Informācijas dokuments 
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus.
Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Tā mērķis ir sniegt klientam svarīgāko informāciju par produktu. Pilnīga informācija par produktu un 
ar to saistītām izmaksām, sniegta ERGO Privātpersonu īpašuma apdrošināšanas noteikumos SIA "Aizdevums.lv" klientiem un apdrošināšanas 
apliecinājumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Privātpersonu īpašuma apdrošināšana ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids. Ar šo apdrošināšanas produktu tiek apdrošināts nekustamais 
īpašums - dzīvoklis vai dzīvokļa telpu iekšējā apdare.

Kas tiek apdrošināts? Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas objekts: 
 Dzīvoklis;
 Dzīvokļa telpu iekšējā apdare.

Apdrošinātie riski:
 Ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma 

lidaparāta, tā daļu vai kravas uzkrišana vai trieciens;
 Ūdensvada, apkures, kanalizācijas sistēmu avārijas (t.sk. sala 

radītas);
 Vētra, krusa, sniega slodze, plūdi, zemestrīce;
 Zādzība ar ielaušanos, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi, 

transportlīdzekļa uzbraukšana;
 Citi apdrošināšanas noteikumos paredzētie riski un izdevumi.

Apdrošinājuma summa:
Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma summa ir 
naudas summa par kādu ir apdrošināts apdrošināšanas objekts.

! Pilnīga informācija par produktu ir norādīta apdrošināšanas 
noteikumos un apdrošināšanas apliecinājumā.

 Dzīvokļi, kas netiek pastāvīgi apdzīvoti;
 Dzīvokļi tādu remonta vai būvniecības darbu laikā, kuru 

veikšanai, saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, 
nepieciešama saskaņošana būvvaldē;

 Dzīvokļi, kas atrodas avārijas stāvoklī esošās ēkās;
 Dzīvokļi, kas atrodas ēkās, kuru ārsienas ir koka;
 Dzīvokļi, kuros tiek veikta uzņēmējdarbība;
 Ilgtermiņa pakāpenisku procesu radīti zaudējumi;
 Lietus, kursas, sniega vai citu nokrišņu iekļūšana 

nekustamajā īpšumā caur jumtiem, logiem, sienām, 
pamatiem, plaisām un šuvēm konstrukcijās. 

! Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta 
apdrošināšanas noteikumos un apdrošināšanas apliecinājumā.

 Par atsevišķiem riskiem un atlīdzināmajiem zaudējumiem ir 
noteikti atlīdzību limiti;

 Apdrošināšanas atlīdzības kopsumma nevar pārsniegt polisē 
norādīto apdrošinājuma summu.

 Pilnīga informācija par seguma ierobežojumiem ir norādīta 
apdrošināšanas noteikumos.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?



 Apdrošināšanas objekts ir apdrošināts apdrošināšanas apliecinājumā minētajā adresē Latvijas Republikā.

Kur es esmu apdrošināts?

• Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju un līguma darbības laikā rakstiski informēt par izmaiņām sniegtajā informācijā un/vai 
citiem risku paaugstinošiem apstākļiem;

• Ievērot saistošos, LR normatīvajos aktos noteiktos, apdrošināšanas līgumā pušu atrunātos noteikumus;
• Nekavējoties rakstiski informēt apdrošinātāju par apdrošināšanas gadījumu vai notikumu, kura rezultātā varētu tikt izvirzīta prasība 

par zaudējuma atlīdzināšanu;
• Pildīt apdrošinātāja norādījumus, veikt pasākumus zaudējuma rašanās apstākļu noskaidrošanai un zaudējuma samazināšanai.

Kādas ir manas saistības?

• Samaksu par apdrošināšanas līgumu veic SIA "Aizdevums.lv" saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto apmēru un termiņu.

Kad un kā man jāveic samaksa?

• Apdrošināšanas aizsardzība sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, ka ir samaksāta apdrošināšanas 
prēmija apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.

• Apdrošināšanas aizsardzība beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām.
• Apdrošināšanas aizsardzība var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām, piemēram, apdrošināšanas līgumu 

pārtraucot.

Kad sākas un beidzas segums?

• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot rakstisku pieteikumu SIA "Aizdevums.lv".

Kā es varu atcelt līgumu?


