
Pirkumu apdrošināšanas
sertifikāts 

Apdrošinājuma summa vai  
Apdrošināšanas atlīdzības limits, vai Pašrisks

Apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu objektu 1000 EUR

Apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu 2000 EUR

Kopējā apdrošinājuma summa gadā vienam kartes īpašniekam 4000 EUR

Pašrisks katram apdrošināšanas gadījumam 30 EUR

Apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu 
noteiktiem pirkumiem. Precīzu sarakstu skatīt 32. punktā.

400 EUR

Ar šī sertifikāta izsniegšanu tiek apliecināts, ka SEB banka AS, reģ. Nr. 40003151743 un If P&C Insurance AS Latvijas filiāle  
(turpmāk – Apdrošināšanas sabiedrība), reģ. Nr. 40103201449, ir noslēguši Pirkumu apdrošināšanas līgumu Nr. 3091011071936, 
kas paredz SEB banka AS izsniegto Mastercard Gold un Mastercard Standard kredītkaršu (turpmāk – Karte) lietotājiem šādu 
apdrošināšanas segumu.

Apdrošināšanas objekts un segums
Apdrošināšanas objekts ir ar Karti veikti pirkumi, ja priekšmeta cena nepārsniedz 1 000 EUR un ja Apdrošināšanas noteikumu 
Nr. TPS-MC-20211 7. punktā tas nav minēts kā izņēmums.
Apdrošināšanas sabiedrība saskaņā ar Apdrošināšanas noteikumiem Nr. TPS-MC-20211 atlīdzina zaudējumus, kas radušies 
apdrošināšanas objekta bojājumu, bojāejas vai zādzības gadījumā.
Pirkumu apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē, t.sk. Latvijā.

Apdrošinājuma summas
Tabulā ir norādītas Apdrošinājuma summas, apdrošināšanas atlīdzību limiti un pašrisks. Šīs ir maksimālās summas, ko 
apdrošināšanas gadījumā kompensē Apdrošināšanas sabiedrība. Ja faktiskie zaudējumi ir mazāki, apdrošināšanas atlīdzība tiks 
izmaksāta faktisko zaudējumu apmērā.

Apdrošināšanas periods
Apdrošināšanas periods sākas brīdī, kad Apdrošināšanas objekts ir nodots Kartes lietotājam.
Apdrošināšanas periods beidzas pēc 180 dienām, skaitot no dienas, kad Kartes lietotājs par Apdrošināšanas objektu samaksāja 
ar derīgu Karti.
Apdrošināšanas periods beidzas pirms termiņa, ja agrāk nekā pēc 180 dienām beidzas Kartes derīguma termiņš un  Karte netiek 
atjaunota vai aizvietota tā, ka jaunā Karte ir derīga līdz ar iepriekšējās Kartes derīguma termiņa beigām.

Iestājoties  negadījumam
Piesaki atlīdzību www.if.lv
Diennakts palīdzības tālrunis: +371 67 338 333

Lūdzam ievērot, ka sertifikātā norādīts tikai īss Pirkumu apdrošināšanas pārskats.
Lūdzam izlasīt SEB Banka AS Pirkumu apdrošināšanas noteikumus Nr. TPS-MC-20211, tostarp informāciju par izņēmumiem 
un limitiem.
Plašāka informācija www.seb.lv/Kredītkartes.

If Apdrošināšana +371 67094088 seb@if.lv
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