
Privātīpašums - MAXI polise
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Īpašuma apdrošināšanai pret uguns, dabas stihiju postījumiem un citiem zaudējumiem. Produkts var saturēt
vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Kur es esmu apdrošināts?

Līgumā (apliecinājumā) norādītā teritorija - Latvijas Republika

Kad sākas un beidzas segums?

Apdrošināšanas līguma periods un tā stāšanās spēkā:
• ar līgumā (apliecinājumā) norādīto datumu un laiku

Apdrošinašanas liguma darbiba beidzas:
• ar līgumā norādīto datumu un laiku
• ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa
• īpašnieka maiņas gadījumā
• apdrošināšanas objekta bojāejas gadījumā
• ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā izmaksāta 

apdrošināšanas atlīdzība pilnas apdrošinājuma summas 
apmērā

Kā es varu atcelt līgumu?

• Savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju
• Rakstiski paziņojot apdrošinātājam 15 dienas pirms līguma 

izbeigšanas
• Iesniedzot pieteikumu un pierādījumus apdrošinātājam, ja ir 

radies kāds no šādiem apstākļiem:
- apdrošināmā interese beigusi pastāvēt;
- mainījies apdrošinātā objekta īpašnieks.

• Ja noslēgts distances apdrošināšanas līgums ar periodu ne 
mazāku par 1 (vienu) mēnesi, tiesības izmantot atteikuma 
tiesības un 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas, 
vienpusēji atkāpties no līguma, rakstveidā paziņojot par to 
apdrošinātājam.

Produkts:
Privātīpašums -MAXI polise

Sabiedrība:
ADB „Gjensidige” Latvijas �liāle

Pilnīga informācija, lai noslēgtu līgumu vai iegūtu informāciju par produktu ir pieejama Vispārējos apdrošināšanas
noteikumos Nr. V1.3 (spēkā no 03.02.2020) un Privātīpašuma apdrošināšanas noteikumos „MAXI Polise“ Nr.5.6/6. (spēkā
no 23.01.2018.), apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos vai mājaslapā www.gjensidige.lv.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

! Netiek atlīdzināti zaudējumi kas radušies pirms vai pēc līguma 
darbības perioda.

! Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, uzrādot jaunas skolas 
somas iegādes čeku.

Kas netiek apdrošināts?

Ñ Ēka, dzīvoklis, iekšējā apdare, manta (izņemot skolas soma), 
grāmatas un citas personīgās mantas kas atrodas somā

Ñ Dabas stihijas 
Ñ Ūdens noplūde
Ñ Sadursme
Ñ Glābšanas un novākšanas izdevumi
Ñ MAXI meistara palīdzība mājās
Ñ Karš, terorisms 
Ñ Apdrošinātā ļauna nolūka, rupjas neuzmanības vai 

noziedzīgas darbības dēļ radušies zaudējumi

Kādas ir manas saistības?

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama 
apdrošinātājam līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas 
gadījuma izskatīšanai

• Informēt par izmaiņām līgumā, tā darbības laikā
• Informēt apdrošināto par to, ka viņš tiek apdrošināts
• Veikt visus iespējamos pasākumus, lai novērstu apdrošināšanas 

gadījuma iestāšanos
• Pēc negadījuma veikt visus saprātīgos pasākumus, lai 

samazinātu zaudējumus
• 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad kļuvis zināms par skolas 

somas zudumu, jāpaziņo apdrošinātājam www.gjensidige.lv vai 
zvanot pa tālruni +371 67112222

• Paziņot apdrošinātājam, ja zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji 
atlīdzinājusi cita persona

Kas tiek apdrošināts?

Skolas soma pret tās zudumu šādu apdrošināto risku rezultātā:

Ugunsgrēks
Trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība ar ielaušanos, 

laupīšana, vandālisms
Pazaudēšana (piemēram, netīšam aizmirst somu sabiedriskajā 

transportā)
Atlīdzības limits tiek noteikts 20 EUR par vienu negadījumu 

līguma darbības laikā. Pašrisks netiek piemērots.

Kad un kā man jāveic samaksa?

Apdrošinājuma ņēmējam nav jāveic prēmijas maksājums. 
Apdrošināšanas prēmiju Apdrošinājuma ņēmēja vietā apmaksā 
Apdrošinātājs.


