Mājokļa
apdrošināšana
If Mājokļa apdrošināšana ļaus justies droši
un pasargās no lieliem izdevumiem dažādās
neparedzētās situācijās, ko radījuši ne tikai
biežākie un zināmākie nelaimes gadījumi.
SEB klientiem piedāvājam trīs veidu
īpašuma apdrošināšanu: Pamata risku,
Visu risku un Izīrētāja risku segumu.

PAMATA
RISKI

VISI
RISKI

IZĪRĒTĀJA
RISKI

Par papildu
samaksu

Par papildu
samaksu

Ugunsnelaimes
Dabas stihijas
Ūdens noplūde no cauruļvadiem un sadzīves tehnikas
Mājokļa palīdzība
Vandālisms, zādzība ar ielaušanos, laupīšana
Mājokļa aizvietošana
Nokrišņu iekļūšana mājoklī
Lietus izraisītie plūdi
Elektrības svārstību izraisītie bojājumi
Kaimiņu remontdarbu radītie zaudējumi
Mājokļa iemītnieku un viesu netīši nodarītie bojājumi
Dažādi citi pēkšņi negadījumi
Īrnieku radītie bojājumi un zaudējumi

Par papildu
samaksu

Būvniecības vai rekonstrukcijas darbu radītie bojājumi

Par papildu
samaksu

Īpašuma apdrošināšanas priekšrocības:
Pamata, visu risku un izīrētāja risku seguma
priekšrocības:
Netiek piemērots pašrisks, ja mājoklī ir uzstādīts dūmu
detektors un ir izcēlies ugunsgrēks
Tiek atlīdzināti zaudējumi, ja vandālisma rezultātā ir
bojāts stiklojums vai ir noticis ielaušanās mēģinājums –
pašrisks 0 EUR

Papildus visu un izīrētāja risku segumā iekļauts:
Atlīdzība gadījumā, ja mājoklī iekļuvuši nokrišņi,
piemēram, ja mājoklī iekļuvis lietus ūdens no kaimiņu
terases (limits 3000 EUR)
Bez limita ierobežojuma ir apdrošināti bojājumi
mājoklim, ko var izraisīt elektrības sprieguma svārstības
Kaimiņu remontdarbu radītie zaudējumi

Diennakts mājokļa palīdzība – tiek nodrošināts
atslēdznieka pakalpojums, ja mājokļa durvis pēkšņi
aizcirtušās un atslēgas palikušas iekšā
Ja pēkšņa negadījuma dēļ ir gadījies palikt bez mājokļa,
If mājokļa palīdzība atlīdzina īres mājokļa, pārvākšanās
un noliktavas izmaksas uz remonta laiku

Mājokļa iemītnieku pašu netīši nodarīti bojājumi,
piemēram, ja bērns apzīmējis istabas sienas vai uz
datora uzlieta kafija u.c.
Dažādi citi negadījumi, kas radušies dažādu negadījumu
dēļ, kas nav minēti noteikumos kā izņēmums

SEB bankas maksājumu kartes zādzības gadījumā, ja
no tās ir nozagta nauda vai izdarīti pirkumi, atlīdzinām
zaudējumus līdz 5000 EUR apmērā
Mājoklis tiek apdrošināts tā atjaunošanas vērtībā
Viegla neuzmanība, piemēram, uz galda aizmirsta
iedegta svece, nav pamats atlīdzības atteikumam
Pēc negadījuma iespējams izvēlēties uzticēt remontu sev
zināmiem meistariem vai If sadarbības partneriem
Bez papildu samaksas apdrošināšanas prēmiju ir
iespējams sadalīt 12 maksājumos

SEB sadarbības partneris – If Apdrošināšana
67094088 | sebatbalsts@if.lv

Papildus izīrētāja risku segumā iekļauts:
Atlīdzība par īrnieku radītiem zaudējumiem,
piemēram, ja īstermiņa īrnieki pēc ballītes ir
izdemolējuši dzīvokli vai ilgtermiņa īrnieki izvācoties
ir nozaguši sadzīves tehniku
Papildus tiek apdrošināta negūtā peļņa no īres
maksājumiem, ja mājoklī noticis apdrošināšanas
gadījums, kura dēļ mājokli remonta laikā nav
iespējams izīrēt

Īpašuma apdrošināšanas polisi vienmēr var papildināt ar
iedzīves un/vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšu.

Iedzīves
apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana

Apdrošinot iedzīvi, tiek apdrošinātas arī mājoklī esošās
mēbeles, sadzīves tehnika, apģērbi un elektrotehnika, kā
arī hobija priekšmeti. Atkarībā no tā, vai tiek apdrošināta
iedzīve dzīvoklī, mājā vai vasarnīcā, tiek apdrošināta arī
iedzīve saimniecības telpās un mājas pagalmā

Civiltiesiskā apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ko
esat netīši nodarījis citas personas mantai un veselībai,
piemēram, nopludinot kaimiņa dzīvokli, jūsu sunim
sakožot citu suni vai, jums braucot ar velosipēdu,
saskrāpējot svešu auto

Apdrošinājuma summa ir iedzīves kopējā vērtība, kuru
nosakāt jūs pats

Iespējams izvēlēties, vai apdrošināšana darbosies tikai
jūsu mājoklī vai arī papildus visā Latvijā

Apdrošinot iedzīvi, nav nepieciešams to grupēt vai
iesniegt iedzīves priekšmetu sarakstus

Apdrošinājuma summu varat noteikt jūs pats

Papildus ir apdrošinātas arī darba devējam piederošās
lietas, kas nodotas jūsu lietošanā, piemēram, darba
dators vai tālrunis (limits 1000 EUR)

Iespējams apdrošināt ne tikai sevi kā dzīvokļa vai mājas
īpašnieku, bet arī visu savu ģimeni

Apdrošināta ir arī iedzīve ārpus mājokļa, piemēram, pie
veikala nozagts velosipēds (limits 600 EUR)
Apdrošinātas ir arī vērtslietas (limits 4000 EUR gadā)

Apdrošināšanas noteikumi un produkta informācijas dokuments:
Mājokļu apdrošināšanas noteikumi TPI-N-20191
Mājokļu apdrošināšanas noteikumi TPI-S-20191
Vispārējā civiltiesiskā atbildība Nr.12.6
Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi Nr.TG-20211
Mājokļa apdrošināšanas informācijas dokuments If(SEB) 2021/01

Domājot par sava mājokļa apdrošināšanu, izvērtējiet Mājokļa
apdrošināšanas piedāvātos polišu veidus un izvēlieties sev piemērotāko!
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