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Kas tiek apdrošināts? 

Elektroierīces, kas atrodas Dzīvesvietā (turpmāk tekstā – 
Elektroierīces) 
Apdrošinājuma summa Elektroierīcēm ir 1500 EUR 
 
Elektroierīces ir apdrošinātas pret šādiem riskiem: 

 Zibens;  

 Pēkšņs pārspriegums; 

 Pēkšņs īsslēgums; 

 Plānots tīkla operatora darbs, kas izraisa pārsprie-
gumu vai īsslēgumu. 

 

 

 

 
Kas netiek apdrošināts? 

Attiecībā uz Elektroierīcēm neatlīdzina zaudējumus, ja  

 Apdrošinātais priekšmets nepareizi uzstādīts vai lietots; 

 tie rodas ilgstošu procesu rezultātā, piemēram, korozija, 
nodilums, nolietojums, pilēšana, sūkšanās, izžūšana, kā 
arī strauju temperatūras svārstību rezultātā; 

 tie rodas Mājoklī pastāvīgi dzīvojošas personas vai cie-
miņu ļauna nolūka, tīšas darbības vai rupjas neuzmanī-
bas rezultātā; 

 tie rodas kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības re-
zultātā; 

 ja apdrošināšanas gadījumu izraisa kodolieroči, kodol-
enerģija vai radioaktivitāte; 

 ja apdrošināšanas gadījumu izraisa streiks vai bloķē-
šana; 

 nodiluma, nolietojuma vai noguruma rezultātā; 

 nekustamajā īpašumā uzstādīti standartam neatbilstoši 
drošinātāji; 

Pārējie gadījumi, kad attiecībā uz Elektroierīcēm neatlī-
dzina zaudējumus, ir uzskaitīti Apdrošināšanas polisē 
norādītajos apdrošināšanas noteikumos. 

   
 

 
Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi? 

 Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdro-
šināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteiku-
mos noteikto Pašrisku. 

 

     

 
Kur apdrošināšana ir spēkā? 

 Apdrošināšana ir spēkā Apdrošināšanas polisē norādītajā adresē.  
 

     

ELEKTROIERĪČU APDROŠINĀŠANA 
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS 
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Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par Elektroierīču apdrošināšanu, kā arī par šāda apdrošināšanas līguma nosacījumiem ir 
sniegta Apdrošināšanas polisē un Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos. 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 

Šī ir elektroierīču apdrošināšana. Tā atlīdzina zaudējumus, kas radušies mājoklī esošajām elektroiekārtām un apkures iekārtām ,kas radu-
šies pārsprieguma vai nepietiekuma sprieguma dēļ. 
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Kādas ir manas saistības? 

Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem. 

Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku. 

Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos. 

Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi. 

Veikt negadījuma vietas, Mājokļa, Iedzīves un iestājušos seku fotofiksāciju. 

Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu. 

Veikt attiecīgā Pašriska apmaksu. 

     

 
Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā saskaņā ar elektrības piegādātāja 
piestādītajiem rēķiniem. 

     

 
Kad sākas un beidzas apdrošināšana? 

Apdrošināšana sākas datumā, kad sākat saņemt elektrību no Enefit, ja Apdrošināšanas prēmijas maksājums ir veikts norādītajā 
termiņā un apmērā. 

Apdrošināšana beidzas datumā, kad beidziet saņemt elektrību no Enefit ja apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji ne-
esat izbeidzis ne Jūs, ne Apdrošināšanas sabiedrība. 

     

 
Kā es varu atcelt līgumu? 

Apdrošināšanas līgumu varat vienpusēji izbeigt, iesniedzot pieteikumu Enefit mājaslapā. 

Apdrošināšanas līgumu varat vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida pieteikumu Enefit vismaz 15 dienas pirms vēlamā apdrošinā-
šanas līguma izbeigšanas datuma.  
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