
Mājdzīvnieku apdrošināšana 
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 
 
Sabiedrība: apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Produkts: Īpašuma apdrošināšana 
Juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija 

Šis dokuments ir informatīvs, un tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pilnīga pirmslīguma un līguma informācija ir sniegta 
apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds izsniegts, apdrošināšanas līgumā un Mājdzīvnieku apdrošināšanas noteikumos Nr. 1301.05. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
Mājdzīvnieku apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem zaudējumiem, kas rodas, mājdzīvniekam ejot bojā, tiekot likvidētam 
piespiedu kārtā vai tiekot nozagtam apdrošināšanas līgumā noteikto risku iestāšanās dēļ. 

Kas tiek apdrošināts? 

Apdrošināšanas objekts: 

jūsu īpašumā esošs: 
 liellops (3 līdz 144 mēnešu vecumā); 
 zirgs (12 līdz 192 mēnešu vecumā); 
 aita/kaza (12 līdz 84 mēnešu vecumā); 
 cūka (12 līdz 60 mēnešu vecumā); 
 mājputns (15 dienu līdz 24 mēnešu vecumā); 
 suns vai kaķis (6 mēnešu līdz 10 gadu vecumā). 

 
Riski (ja norādīts piedāvājumā):  

 slimība (t. sk. arī ar dzemdībām saistītās komplikācijas); 
 negadījums; 
 uguns risks: ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija; 
 dabas stihisko postu risks: vētra, plūdi, krusa, zemestrīce, 

neparasti stiprs sals; 
 trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks: zādzība ar 

ielaušanos, laupīšana, ļaunprātīga rīcība, sadursme. 
 
Apdrošināšanas līgumu noslēdz ar nosacījumu, ka tiek 
apdrošināti visi konkrētajā ganāmpulkā esošie vienas sugas 
veselie dzīvnieki apdrošināmajā vecumā. 
  
Vienojoties ar AAS „BALTA”, var tikt apdrošināta arī daļa no 
ganāmpulka konkrētās vecuma robežās, piemēram, 
apdrošināti tikai liellopi 12 līdz 24 mēnešu vecumā. 
 
Suņiem un kaķiem papildus atlīdzināmie zaudējumi (ja 
norādīts piedāvājumā): 

veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumi — izdevumi, kas ir 
nepieciešami mājdzīvnieka ārstēšanai, ja tie ir radušies kāda 
iepriekš minētā riska dēļ. Atlīdzināmie izdevumi: 

 veterinārārsta honorārs; 
 medikamenti, analīzes; 
 laboratorijas pakalpojumi; 
 ķirurģiskas operācijas; 
 rentgenoloģiskā u. tml. izmeklēšana; 
 uzturēšanās stacionārā. 

 Kas netiek apdrošināts? 

 Bojāeja, piespiedu likvidēšana:  
• no novājēšanas, nebarošanas, sliktas kopšanas 

vai vecuma dēļ; 
• savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpju un 

vakcināciju nenodrošināšanas dēļ; 
• epizootijas vai jebkādu tās izraisītu seku dēļ 

(t. sk. apdrošināšanas objekta piespiedu 
nokaušana vai iznīcināšana); 

• Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto 
apdrošināšanas objekta turēšanas prasību, t. sk. 
ugunsdrošības prasību, neievērošanas dēļ; 

• saimniecisku apsvērumu dēļ (visu veidu 
impotence, produktivitātes samazināšanās, visas 
iedzimtās slimības, eksterjera defekti, 
rahīts u. tml.); 

• jūsu ļauna nolūka, rupjas neuzmanības vai 
noziedzīgas darbības vai bezdarbības dēļ. 

 Izdevumi par:  
• izmeklēšanu, kas ir nepieciešama, lai 

apdrošināšanas objektu reģistrētu un izsniegtu 
apliecību, pasi, kā arī kas ir nepieciešama, lai 
dotu slēdzienu par veselības stāvokli; 

• obligāto vai fakultatīvo vakcinēšanu; 
• estētiskas nozīmes zobu kopšanu un ķirurģiskām 

operācijām; 
• palīdzības sniegšanu dzemdībās, kastrēšanu un 

sterilizāciju; 
• diētisku barošanu. 

 Visi izdevumi, kas ir radušies pirms apdrošināšanas 
līguma spēkā stāšanās vai nogaidīšanas perioda 
laikā. 

 Zaudējumi mājdzīvnieka saslimšanu vai traumu dēļ, 
par kurām jūs zinājāt, noslēdzot apdrošināšanas 
līgumu. 

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?  

 Veterinārmedicīnisko aprūpes izdevumu 
kompensēšanai tiek noteikts limits. 

 Nogaidīšanas periods slimības riskam ir 20 dienas no 
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās brīža suņiem 
un kaķiem, kas tiek apdrošināti pirmo reizi. 

 Nogaidīšanas periods slimības riskam pārējiem 
mājdzīvniekiem ir: 
• 10 dienas no apdrošināšanas līguma spēkā 

stāšanās brīža mājdzīvniekam, kas tiek 
apdrošināts pirmo reizi; 

• 30 dienas no brīža, kad mājdzīvnieks ir atvests 
uz novietni, ja mājdzīvnieks ir jauniegādāts, 
ievests no ārzemēm vai pārvests no citas 
novietnes. 

 



Kur es esmu apdrošināts? 

Apdrošināšanas polisē norādītajā adresē vai uz jums piederošā, nomātā vai likumā noteiktajā kārtībā piešķirtā zemes gabala, 
ārstniecības iestādē. 
Suņiem un kaķiem segums ir spēkā arī transportēšanas laikā, izstādēs, sacensībās, medībās, pildot sardzes vai dienesta pienākumus 
un citos gadījumos ar nosacījumu, ka mājdzīvnieks tiek kontrolēts (pavadā vai būrī) un ir saimnieka uzraudzībā. 

Kādas ir manas saistības? 

• Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai, izpildei un apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai. 
• Ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktos pienākumus, tostarp pienākumus pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās un 

pienākumus pēc apdrošinātā riska iestāšanās. 
• 30 kalendāro dienu laikā vai tiklīdz kļūst iespējams paziņot AAS „BALTA” par apdrošināšanas gadījumu un rīkoties saskaņā ar 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 jums ir jāveic apdrošināšanas polisē noteiktajos termiņos un apmērā. 
 

Kad sākas un beidzas segums? 

• 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. 

Kā es varu atcelt līgumu? 

• Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts ar distances līdzekļu (internets, e-pasts u. c.) palīdzību, jūs varat 14 dienu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas vienpusēji atkāpties no apdrošināšanas līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu AAS „BALTA” vai nosūtot to uz 
e-pasta adresi polise@balta.lv. 

• Citos gadījumos apdrošināšanas līgumu var izbeigt, vienojoties par to ar AAS „BALTA” un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 
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