Sējumu apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”

Jur. adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija

Šis dokuments ir informatīvs un nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija sniegta apdrošināšanas līgumā,
AAS „BALTA” Sējumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 3301.01 un AAS „BALTA” Vispārējos noteikumos Nr. 05.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Sējumu apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem zaudējumiem, kas rodas, samazinoties augu ražai apdrošināšanas polisē
noteikto risku iestāšanās dēļ.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas objekts:

Apdrošinātājs neatbild par zaudējumiem, kas ir radušies:

Augi Jūsu apsaimniekotajās platībās:
Kvieši
Mieži
Rudzi
Tritikāle
Rapsis
Auzas
Griķi
Zirņi
Lauka pupas
Pupiņas
Kukurūza
Kartupeļi
Zālāji
Riski (ja norādīts piedāvājumā):
Krusa
Vētra
Lietusgāzes
Nepārziemošana
Savvaļas dzīvnieku nodarītie postījumi
Sausums
Apdrošināšanas līgumu noslēdz ar nosacījumu, ka tiek
apdrošināti visi vienas augu kultūras sējumi Jūsu saimniecībā.
Apdrošinājuma summu nosaka, katram laukam novērtējot
paredzamo ražas vērtību. Apdrošinājuma summu nosaka
apdrošinājuma ņēmējs.

saistībā ar augu bojājumiem augu slimību, kukaiņu,
grauzēju vai citu kaitēkļu ietekmes dēļ;
saistībā ar augu bojājumiem labas lauksaimniecības
prakses nosacījumu neievērošanas vai nepienācīgas
lauku apsaimniekošanas dēļ;
saistībā ar nepietiekamu pretveldres līdzekļu
lietošanu;
salnas un/vai sarmas dēļ;
augu ražas kvalitātes zuduma dēļ.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
Apdrošinātajam riskam iestājoties pirms vai pēc
noteikumos norādītā atbildības perioda vai pirms
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās.
Zaudējumi, kas nepārsniedz neatlīdzināmo
zaudējumu līmeni.
Labības veldres iestāšanās dēļ pirms augu attīstības
stadijas AS 60 (ziedēšanas sākums) un pēc augu
attīstības stadijas AS 89 (pilngatavība) sasniegšanas.
Ja nepārziemošanas un/vai savvaļas dzīvnieku
nodarīto postījumu riska iestāšanās dēļ ir bojāts
viens vai vairāki lauka apgabali, bet atsevišķi neviens
no šiem apgabaliem nepārsniedz neatlīdzināmo
zaudējumu līmeni.
Pilnīga informācija par izņēmumiem un seguma
ierobežojumiem ietverta apdrošināšanas polisē un
noteikumos.

Kur es esmu apdrošināts?
Apdrošināšanas vieta ir apdrošinātā apsaimniekotās platības, uz kurām attiecināms apdrošināšanas līgums.

Kādas ir manas saistības?
•
•
•
•
•

Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai.
Līdz augu ražas gada 15. jūnijam iesniegt apdrošinātājam vienotā platību maksājuma (VPM) izdruku.
Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un
pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās.
Tiklīdz tas iespējams, paziņot AAS „BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties atbilstoši AAS „BALTA” norādījumiem.
Sniegt visu AAS „BALTA” pieprasīto informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošinātā riska iestāšanos, tā apstākļus un
zaudējumu apjomu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Samaksa par apdrošināšanu jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
Līguma darbības periods:
•
•

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas polisē norādītajā sākuma datumā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līdz
apdrošināšanas polisē norādītajam datumam.
Apdrošināšanas līgums beidzas apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā.

Risku atbildības periods:
•
•

Katram apdrošinātam riskam ir noteikts savs atbildības periods, kas nedrīkst pārsniegt apdrošināšanas līguma darbības periodu.
Ja vien polisē nav norādīts citādi, atbildības perioda sākums un beigas ir šādas:

Vasarāji:
Risks

Atbildības perioda sākums

Atbildības perioda beigas

Krusa
Vētra
Lietusgāzes

pēc nogaidīšanas perioda
pēc nogaidīšanas perioda
pēc nogaidīšanas perioda

ražas novākšana, bet ne vēlāk kā 30. septembris
līdz pilngatavībai, bet ne vēlāk kā 30. septembris
līdz pilngatavībai, bet ne vēlāk kā 30. septembris

Sausums

pēc nogaidīšanas perioda, bet ne agrāk kā 11. marts

30. septembris

Risks

Atbildības perioda sākums

Atbildības perioda beigas

Krusa
Vētra
Lietusgāzes

pēc nogaidīšanas perioda
pēc nogaidīšanas perioda
pēc nogaidīšanas perioda

pēc ražas novākšanas, bet ne vēlāk kā 31. augusts
līdz pilngatavībai, bet ne vēlāk kā 31. augusts
līdz pilngatavībai, bet ne vēlāk kā 31. augusts

Sausums
Nepārziemošana
Savvaļas dzīvnieku
nodarītie postījumi

pēc nogaidīšanas perioda, bet ne agrāk kā 11. marts
pēc nogaidīšanas perioda, bet ne agrāk kā 1. decembris
pēc nogaidīšanas perioda, bet ne agrāk kā 1. decembris

pēc ražas novākšanas, bet ne vēlāk kā 31. augusts
30. aprīlis
30. aprīlis

Ziemāji:

Kā es varu atcelt līgumu?
Apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot atbilstošu iesniegumu.

