MĀJDZĪVNIEKU APDROŠINĀŠANA
APDROŠINĀŠANAS PRODUKTA INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Mājdzīvnieku apdrošināšana

Pilnīga informācija attiecībā uz līguma noslēgšanu par mājdzīvnieku 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 mājdzīvnieku apdrošināšana. Mājdzīvnieku apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, kas rodas, mājdzīvniekam saslimstot vai ciešot
nelaimes gadījumā, mājdzīvniekam nodarot kaitējumu trešās personas mantai, dzīvībai vai veselībai, kā arī no tādiem zaudējumiem, kas
rodas mājdzīvnieka zādzības, nolaupīšanas, pazušanas vai nāves gadījumā vai arī notiekot medību, neredzīgā pavadoņa vai dienesta suņa
prasmju zudumam.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?

Apdrošināšanas polisē norādītais suns vai kaķis (turpmāk
tekstā – Mājdzīvnieks) un tā īpašnieka, kurš norādīts Apdrošināšanas polisē, civiltiesiskā atbildība

Attiecībā uz Mājdzīvnieku un Īpašnieku neatlīdzina zaudējumus, ja:

Apdrošinājuma summa ir norādīta Apdrošināšanas polisē
katram Apdrošinātajam riskam
Mājdzīvnieks un Īpašnieks ir apdrošināts pret šādiem riskiem:
Mājdzīvnieka ārstēšanās izdevumi
Mājdzīvnieka nāve

tie radušies Mājdzīvnieka transportēšanas rezultātā;
tie radušies saistībā ar parazītu, piemēram, blusu, tārpu,
ērču, iznīdēšanu, izņemot nāvi šo darbību rezultātā;
suns ir nomiris vai saslimis ar hepatītu, gripu, trakumsērgu, parvovīrusu, suņu mēri, infekciozo hepatītu, leptospirozi, paragripu vai suņu klepu, un nav bijis pret to
vakcinēts;
kaķis ir nomiris vai saslimis ar infekciozo rinotraheītu,
kalici vīrusu, kaķu herpes vīrusu, panleikopēniju, kaķu
leikēmiju, kaķu imūndeficīta vīrusu un trakumsērgu, un
nav bijis pret to vakcinēts;

Mājdzīvnieka zādzība, nolaupīšana un pazušana
Īpašnieka civiltiesiskā atbildība
Īpašnieka ceļojuma pārtraukšana
Medību, neredzīgā pavadoņa vai dienesta suņa prasmju zudums

Mājdzīvnieks gājis bojā vai saslimis nepareizas vai sliktas
barošanas vai Īpašnieka un citu pietuvināto personu īstenotas sliktas Mājdzīvnieka uzturēšanas rezultātā;
tie radušies, neievērojot drošības prasības, kas minētas
Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos;
tie saistīti ar regulāriem un paredzamiem veterinārās
palīdzības izdevumiem, piemēram, vakcināciju, ausu tīrīšanu, attārpošanu;
tie radušies 14 dienu laikā pēc apdrošināšanas līguma
noslēgšanas;
tie radušies par Mājdzīvnieka zobu ārstēšanu;
tie saistīti ar Mājdzīvnieka iedzimtu trūkumu, hronisku
slimību vai progresējušu hronisku slimību ārstniecību;
tie saistīti ar medikamentiem, kas nav reģistrēti Latvijas
Veterināro zāļu vai Zāļu reģistrā;
Zādzība, Nolaupīšana vai Pazušana notikusi Mājdzīvniekam atrodoties radiosētā;
Mājdzīvnieks tos nodara pašam Apdrošinātajam, tā Radiniekam vai cilvēkiem, kuri pastāvīgi dzīvo vienā mājā
vai pastāvīgā mītnē ar Mājdzīvnieku;
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Mājdzīvnieku atradis Radinieks vai cilvēks, kurš pastāvīgi
dzīvo vienā mājoklī ar Mājdzīvnieku.

Pārējie gadījumi, kad Attiecībā uz Mājdzīvnieku un Īpašnieku neatlīdzina zaudējumus, ir uzskaitīti Apdrošināšanas
polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.

Vai apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi?
Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, piemēro Apdrošināšanas polisē norādīto Pašrisku
Mājdzīvniekam jābūt vakcinācijas pasei un/vai attiecīgā
Mājdzīvnieka pasei (ja tam ir implantēta mikroshēma)
Mājdzīvniekam jābūt vismaz 4 mēnešus vecam, tomēr
ne vecākam par 8 gadiem

Kur apdrošināšana ir spēkā?
Latvijas teritorijā

Kādas ir manas saistības?
Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem
Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Mājdzīvnieku pirms apdrošināšanas līguma
noslēgšanas
Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas Apdrošināšanas polisē
norādītajā informācijā par Mājdzīvnieku un tā Īpašnieku
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
Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu kopā ar
citiem nepieciešamajiem dokumentiem 30 dienu laikā no paziņošanas par Apdrošinātā riska iestāšanās brīža
Veikt attiecīgā Pašriska apmaksu

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā
Apdrošināšanas prēmiju var maksāt vienā vai arī vairākos maksājumos
Apdrošināšanas prēmiju maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai ar bankas maksājumu karti

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai arī pirmais
maksājums, ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā. Tomēr apdrošināšana nav spēkā pirmās 14 dienas pēc
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, ja šis līgums ir pirmais, proti, tas nav noslēgts atkārtoti uzreiz pēc iepriekšējā apdrošināšanas
līguma par tā paša Mājdzīvnieka apdrošināšanu
Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas kārtējais maksājums ir veikts
Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā un ja apdrošināšanas līgumu pirms šī datuma vienpusēji neesat izbeidzis ne
Jūs, ne Apdrošināšanas sabiedrība

Kā es varu atcelt līgumu?
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Apdrošināšanas līgumu varat vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai vismaz 30 dienas
pirms vēlamā Apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Pieteikumu var iesniegt, tā oriģinālu nododot Apdrošināšanas sabiedrībai klātienē vai ar pasta starpniecību tās klientu apkalpošanas centros, vai arī nosūtot Apdrošināšanas sabiedrībai uz šādu e-pasta
adresi – info@if.lv, ja pieteikums sagatavots kā elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu

