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PIEMĒRS 

Uguns risks V ● V ● V ● 

 Izceļas ugunsgrēks pašu īpašumā, piemēram no dūmvada, vai deg kaimiņa 

īpašums un jūsu īpašums tiek saliets veicot dzēšanas darbus vai piedūmo, 
sprādziena rezultātā blakus dzīvoklī, jūsu dzīvokli nav atļauts ekspluatēt 

Dabas stihisko postu risks V ● 

V ● 

 Bez 
ierobežojumiem 

V ● 

Bez 
ierobežojumiem 

Vētras laikā tiek bojāts jūsu īpašums, piemēram batuts no maiņa pagalma tiek 

iemests jūsu mājas logos, Krusas graudi izsit caurumus nojumes jumtā, sniega 
svara rezultā  tiek bojāts ēkas jumts. 

Plūdu risks  

V ● 

Bez 
ierobežojumiem 

V ● 

Bez 
ierobežojumiem 

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

īpašumu, spēcīgu lietavu rezultātā applūst īpašums. 

Koku, mastu, stabu un citu 
tamlīdzīgu konstrukciju uzkrišana 

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

Šķidruma vai tvaika noplūde 

V ● 
Trešo 

personu dēļ 
1 reizi 

V ● V ● 

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

dzīvokli. Nekādu ierobežojumu attiecībā uz bojājuma vietas atrašanu vai 
inženierkomunikāciju remontu. 

Sala radīti bojājumi cauruļvadiem  
V ● 

 
V ● 

Elektrības padeves pārrāvuma rezultātā ir pārstājis darboties apkures katls un, tā kā 

ārā ir liels sals, apkures cauruļvadi ir aizsaluši. 

Trešo personu ļaunprātīga rīcība, t.sk. zādzība 
bez ielaušanās 

V ● 

V ● 

Līdz 500 EUR 
zādzībai bez 

ielaušanās 

V ● 

Līdz 5000 EUR 
zādzībai bez 

ielaušanās 

Apzagts mājoklis, grafiti zīmējumi uz privātmājas ārsienas vai žoga, izsistas logu 
rūtis, nozagts grills, robotizētais zāles pļaušanas tratoriņš no mājas pagalma. 

Sadursmes risks 
V ● 

Tikai trešo 
personu dēļ 

V ● V ● 

Auto iebraucis žogā un sabojājis to.. Paplašināto un visu risku segumu, tiek segti 
zaudējumi arī, ja klients pats, braucot ārā no garāžas, ir ietriecies garāžas vārtos. 

Visu risku segumā atlīdzināti tiks arī zaudējumi jūsu velo, ja būsiet ar to iekļuvis 
ceļu satiksmes negadījumā. 

Īres un pārcelšanās izdevumi  V ● 

V ● 
Arī noliktavas 

īre 

mantu 
uzglabāšanai 

Gadījumā, ja īpašums būs cietis tā, ka tajā nebūs iespējams dzīvot, jums tiks 
nodrošināts īres mājoklis, kā arī visur risku segumā tiks apmaksāta noliktavas īre, 

kur uzglabāt mantas, kas pārvācoties uz īres mājokli jums nebūs nepieciešamas. 

Īrnieki   V ● 

Likumīgs īrnieks izsitis sienā caurumu, nolauzis izlietni. Tāpat tiks atlīdzināti negūtie 

īres ienākumi  laikā, kamēr īpašumu atjauno, ja apdrošināšanas riska iestāšanās 
rezultātā īpašums nebūs apdzīvojams un īrnieks tajā nevarēs turpināt dzīvot. 

Stiklojums bez pašriska pirmajam gadījumam  V V 
Kaimiņu bērni ar bumbu izsit dzīvokļa logu, visu risku segumā puts ar knābi ietriecas 
loga stiklojumā, dauzoties tiek izsists iekšējo durvju stikls vai trauku skapja vitrīna 

Inženierkomunikācijas līdz maģistrālajam 
pieslēgumam 

 V V 
Plīsis ūdensvads privātmājas teritorijā, nepieciešams veikt rakšanas darbus, lai 
piekļūtu cauruļvadiem un novērstu bojājumus. 

Dekoratīvie apstādījumi  V V 
Pa nakti zagļi ir izrakuši visas tūjas, degot kaimiņa pirtiņai nodeguši ir arī 
apstādījumi jūsu dārzā. 

Teritorijas labiekārtojums  
V 

Līdz 5000 EUR 
V 

Līdz 5000 EUR 
Krītošs koks sabojā žogu vai bērnu rotaļu laukumu, vētras rezultātā cieš situmnīca 
vai plūdu rezultātā tiek izskalots pagalmā esošais bruģis. 

Glābšanas un attīrīšanas darbu izdevumi V V V 
Ugunsgrēkā cietusi ēka, nepieciešams demontēt un utilizēt atlikušās ēkas 

konstrukcijas, kuras nav iespējams atjaunot. 

Zaudējumi ēkas koplietošanas 

telpām vai konstrukcijām 
 V V 

Vētras laikā tiek norauts daudzdzīvokļu ēkas jumts, gāzes sprādziena rezultātā cieš 

ēkas nesošās sienas, kuras ir jāstiprina, lai varētu turpināt ēku izmantot. 

Mantas ārpus mājokļa  
● 

Līdz 500 EUR 

● 

Līdz 1000 EUR 
visā pasaulē 

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

Tiek nozagts pieslēgts velosipēds. Visu risku segumā ārpus adreses spēkā ir arī 
uguns, sadursmes, noplūdes un dabas stihiisko postu (vētra, plūdi utt) risks 

Alkohols, tabaka, recepšu medikamenti  
● 

Līdz 100 EUR 
● 

Līdz 200 EUR 
Ugunsgrēkā sadeg astmas slimniekam ikdienā nepieciešamie recepšu medikamenti. 

Pārtika  
● 

Līdz 100 EUR 
● 

Līdz 200 EUR 
Gatavojot ēst, virtuvē izceļas ugunsgrēks, kā rezultātā sadeg ne vien visa virtuves 
iekārta, bet arī pārtikas krājumi. 

Bojājumi mantai un ēkai, kas radušies zibens 
izraisīta pārsprieguma rezultātā 

 
● V 

Līdz 500 EUR 
● V 

Līdz 500 EUR 
Zibens radīta pārsprieguma rezultātā sabojājas televizors, apkures katls 

Manta daudzdzīvokļu ēku pagrabos, mantu 

glabātavās  
  

● 

Līdz 5000 EUR 
 No mantu glabātavs vai pagraba tiek nozagts sporta aprīkojums, nesezonas mantas 

Vērtslietu apdrošināšana  ● ● 
 Apzogot mājokli nozog kažoku, antīkos sudraba kausus, uz ielas aplaupot tiek 

atņemts laulības gredzens, auskari 

Dokumentu atjaunošana  
● 

Līdz 500 EUR 
● 

Līdz 500 EUR 
Uz ielas nozog rokassomiņu, kurā atradās pase, transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecība, kā arī mājas un auto atslēgas 

Pieņemtais īpašums  
● 

Līdz 500 EUR 
● 

Līdz 700 EUR 
Ir appludināts jūsu īpašums un tostarp saliets arī draudzenes dators, kuru viņa bija 
atstājusi jūsu mājoklī. 

Cietais kurināmais (malka, briketes, granulas 
un siens) 

 
● 

Līdz 500 EUR 
● 

Līdz 700 EUR 
Zibens spēriena rezultātā aizdegas saimniecības ēka un reizē ar to nodeg arī apkurei 
sagādātā malka. 

Sauzemes transportlīdzekļa rezerves daļas vai 
aprīkojums 

  
● 

Līdz 1000 EUR 
Atvaļinājuma laikā ir uzlauztas garāžas durvis un nozagtas automobiļa ziemas riepas 

Higiēnas piederumu, kosmētikas 
bojājumi vai zudums 

 
● 

Līdz 100 EUR 
● 

Līdz 200 EUR 
Ugunsgrēkā ir sabojāta visa ikdienā izmantotā kosmētika (sejas krēmi, dekoratīvā 
kosmētika, zobu pasta u.tml.) 

Citi negadījumi   V ● 
Bērns ar bumbu sasit spoguļa durvis, mobilo telefonu izmazgā veļasmašīnā kopā ar 
drēbēm. Ciemiņam no rokām izkrīt sulas glāze, kura krītot sasit stikla galda virsmu 

vai pats nejauši aplej datoru ar rīta kafiju 
 

V − īpašuma apdrošināšana 

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