
Pirkumu apdrošināšanas noteikumi 
Nr. TPS-MC-20211

Stājas spēkā ar 01.03.2021. 

Apdrošināšanas 
noteikumu 

punkts

Apdrošinājuma summa 
vai Apdrošināšanas atlīdzības 

limits, vai Pašrisks

Apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu objektu 1000 EUR 7.1. 

Apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu 2000 EUR  31.

Kopējā apdrošinājuma summa gadā vienam kartes lietotājam 4000 EUR 33.

Pašrisks katram apdrošināšanas gadījumam  30 EUR 34.

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

400 EUR 32.

Apdrošināšanas līguma puses 
1. Apdrošināšanas līguma puses ir Apdrošinājuma ņēmējs AS SEB Banka (turpmāk – SEB), reģistrācijas numurs: 40003151743, 

un Apdrošināšanas sabiedrība If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (turpmāk – If), reģistrācijas numurs:  40103201449. 

Bankas kartes, uz kurām attiecas apdrošināšana 
2. Apdrošināšana attiecināma uz SEB izsniegtām Mastercard Gold un Mastercard Standard kartēm (turpmāk – Karte).

Apdrošinātā persona 
3. Apdrošinātās personas (turpmāk – Apdrošinātais) ir SEB kartes lietotāji.

4. Pirkumu apdrošināšana neattiecas uz juridiskām personām.

Apdrošināšanas objekts 
5. Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā nopirktas jaunas (nelietotas) kustamās mantas, par kurām Apdrošinātais ir pilnā 

apmērā maksājis ar derīgu Karti, izņemot 7. punktā minētos priekšmetus.

6. Apdrošināšanas aizsardzība attiecas arī uz internetā veiktiem pirkumiem, izņemot 7. punktā minētos priekšmetus.

Apdrošinājuma summu tabula 
Turpmāk tabulā norādītas apdrošinājuma summas un apdrošināšanas atlīdzības limiti – maksimālās summas, ko Apdrošināšanas 
sabiedrība atlīdzinās, ja iestāsies apdrošināšanas gadījums. Ja faktiskie zaudējumi ir mazāki, Apdrošināšanas atlīdzība tiks 
izmaksāta faktisko zaudējumu apmērā.
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Apdrošināšanas objekts nav
7. Apdrošināšanas objekts nav:

7.1. priekšmeti, kuru pirkuma cena ir virs 1000 eiro;
7.2. pirkuma brīdī lietoti (ne jauni) priekšmeti;
7.3. īrēti, nomāti, līzingā un/vai kredītā iegādāti priekšmeti;
7.4. priekšmeti, kas apdrošināšanas gadījuma brīdī nav pilnībā apmaksāti, tostarp priekšmeti, kas iegādāti uz 

pēcapmaksu;
7.5. pakalpojumi, tostarp priekšapmaksas pakalpojumi;
7.6. motorizēti transportlīdzekļi, piekabes, ūdens un gaisa transportlīdzekļi, to iekārtas, daļas un papildaprīkojums, to 

apkopei nepieciešamais aprīkojums;
7.7. skaidra nauda, markas un monētas, biļetes, čeki, vaučeri un citi apmaksas līdzekļi;
7.8. dārgakmeņi, dārgmetāli un no tiem izgatavoti priekšmeti; 
7.9. tēlotājmākslas darbi, izņemot, lietišķās mākslas priekšmetus;
7.10. lāčādas kažoki; 
7.11. dzīvnieki, augi;
7.12. ieroči;
7.13. pārtikas produkti, dzērieni, zāles, priekšmeti, kuru ierastais lietošanas termiņš ir īsāks par 3 mēnešiem un citi 

izlietojami priekšmeti, tostarp priekšmeti, kas ir paredzēti vienreizējai lietošanai; 
7.14. nekustamā manta, būves, būvmateriāli, būvju daļas, pie būves piestiprināmas iekārtas un piederumi, piemēram, 

kondicionētāji, apkures iekārtas; 
7.15. mazizmēra būves, strūklakas, baseini, karstā ūdens vannas un mucas, rotaļu un/vai kāpelēšanas konstrukcijas, 

siltumnīcas, garāžas, pažobeles, norobežojumi, laistīšanas šļūtenes un sistēmas u. c.;
7.16. uz pirkuma brīdi pārstrādāti, pārbūvēti un remontēti priekšmeti; 
7.17. uz pirkuma brīdi bojāti vai netīri priekšmeti;
7.18. priekšmeti, kas iegādāti tālākpārdošanai, saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai;
7.19. priekšmeti, kas publiski pieejamā vietā tiek atstāti bez uzraudzības. “Uzraudzība” nozīmē, ka Apdrošinātais vai 

Apdrošināšanas objekta likumīgais īpašnieks glabā mantas tā, ka Apdrošinātais nekavējoties pamana mantas zādzību 
vai bojājumu;

7.20. akumulatori, baterijas, filtri, lampas, dzinēja siksnas, kasetes u. c. nodilstošas daļas;
7.21. dokumenti;
7.22. kolekcijas;
7.23. priekšmeti, kurus Apdrošinātajam glabāt īpašumā ir aizliegts ar likumu.

Apdrošināšanas aizsardzības sākums un beigas 
8. Apdrošināšanas aizsardzība sākas brīdī, kad apdrošināšanas objekts ir nodots Apdrošinātajam. 

9. Apdrošināšanas aizsardzība beidzas pēc 180 dienām, skaitot no dienas, kad Apdrošinātais par Apdrošināšanas objektu 
samaksāja ar derīgu Karti.

10. Apdrošināšanas aizsardzība 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.

Apdrošināšanas darbības teritorija 
11. Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē.
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Apdrošināšanas gadījums 
12. Apdrošināšanas gadījums ir Apdrošināšanas objekta pēkšņs un neparedzēts bojājums vai bojāeja, tāpat arī Apdrošināšanas 

objekta zādzība ar ielaušanos vai laupīšana, izņemot 15.–21. punktā minētos gadījumus.

13. Laupīšana ir nelikumīga Apdrošināšanas objekta atņemšana vardarbīgā veidā vai draudot ar vardarbību. 

14. Zādzība ar ielaušanos ir Apdrošināšanas objekta nozagšana vai zagšanas mēģinājums no Apdrošinātā aizslēgtas pastāvīgās 
dzīvesvietas ēkas, to uzlaužot. 

15. Par zādzību ar ielaušanos netiek uzskatīta ēkas slēdzenes atslēgšana ar tās oriģinālo atslēgu vai tās kopiju, izņemot, ja 
atslēgas ir iegūtas zādzības ceļā. 

16. Par zādzību ar ielaušanos netiek uzskatīta ielaušanās daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā. 

Apdrošināšanas gadījums nav
17. Apdrošināšanas gadījums nav zaudējumu rašanās: 

17.1. pirms Apdrošināšanas objekta nodošanas Apdrošinātā īpašumā, tostarp zaudējumu rašanās transportēšanas laikā; 
17.2. Apdrošināšanas objekta pazaudēšanas vai aizmiršanas dēļ;
17.3. Apdrošinātā, Apdrošinātā ģimenes locekļa vai Apdrošināšanas objekta likumīgā īpašnieka tīšas vai izteiktas 

bezrūpības dēļ;
17.4. Apdrošinātā, Apdrošinātā ģimenes locekļa vai Apdrošināšanas objekta likumīgā īpašnieka pretlikumīgas rīcības dēļ;
17.5. ja Apdrošināšanas objekts ir izzagts no motorizēta transportlīdzekļa, piekabes, ūdens vai gaisa transportlīdzekļa; 
17.6. ja Apdrošināšanas objekts ir nozagts, bet nav zādzības ar ielaušanos pazīmes, piemēram, izzagšana no kabatas;
17.7. bojājuma dēļ, kas tiek kompensēts, balstoties uz ražotāja vai pārdevēja izsniegtu garantiju;
17.8. bojājumu dēļ, kas radušies Apdrošināšanas objekta nolietojuma vai parastas lietošanas rezultātā;
17.9. skrāpējumu, saspiedumu, krāsas bojājumu, rūsas dēļ, ja minētie bojājumi netraucē lietot Apdrošināšanas objektu tam 

paredzētajam nolūkam;
17.10. ja Apdrošināšanas objekts ir lietots tam neparedzētam mērķim;
17.11. ja Apdrošināšanas objekts ir lietots vai apkopts pretēji ražotāja vai pārdevēja instrukcijām;
17.12. kukaiņu un/vai parazītu dēļ; 
17.13. smilšu vai putekļu dēļ;
17.14. vētras vai citu laikapstākļu, tostarp miglas, smoga, jūras vēja, dēļ;
17.15. korozijas dēļ;
17.16. Apdrošināšanas objekta akumulatora vai bateriju, tostarp to iztecēšanas, dēļ;
17.17. jebkādas likumīgas vai nelikumīgas programmatūras, tostarp datorvīrusa, dēļ; 
17.18. drošinātāju dēļ;
17.19. Apdrošināšanas objekta apstrādes laikā (tostarp, griešanas, zāģēšanas un veidošanas);
17.20. mantas iegūšanas krāpšanas ceļā dēļ, ja manta tiek nodota labprātīgi;
17.21. atomieroču, atomenerģijas vai radioaktivitātes dēļ;
17.22. kara, karam līdzīga stāvokļa, sacelšanās vai masu nekārtību dēļ;
17.23. Apdrošināšanas objekta konfiskācijas vai piespiedu atsavināšanas dēļ.
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Terorisms 
18. Par terorismu tiek uzskatīta jebkāda darbība, tostarp vardarbības pielietošana: 

18.1. ko izdara viena persona vai vairāku personu grupa, kas darbojas neatkarīgi vai saistībā ar kādu organizāciju, un
18.2. šai rīcībai ir politisks, reliģisks vai ideoloģisks mērķis, tostarp ietekmēt valdību vai radīt sabiedrībā bailes politisku, 

reliģisku vai ideoloģisku mērķu dēļ.

19. If nekompensē zaudējumus, ko ir izraisījis terorisms. 

20. If nekompensē zaudējumus, ko ir izraisījuši terorisma novēršanas pasākumi (tostarp, transporta apturēšana, papildu 
pārbaude, mantu transportēšanas ierobežojumi u. c.).

Ierobežojumi, kas izriet no starptautiskām sankcijām 
21. Visi riski, kuru apdrošināšana ir vai kļūst pretrunā pretrunā ierobežojumiem, aizliegumiem vai sankcijām, kas ir spēkā 

ANO, Eiropas Savienībā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē vai Amerikas Savienotajās Valstīs, neietilpst 
apdrošināšanas aizsardzībā, sākot ar dienu, kad minētie ierobežojumi, aizliegumi vai sankcijas tiek attiecinātas uz attiecīgo 
apdrošināšanas līgumu.

22. Ja ANO, Eiropas Savienības, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vai Amerikas Savienoto Valstu noteiktās 
sankcijas tieši vai pastarpināti traucē sniegt apdrošināšanas pakalpojumu, balstoties uz šo apdrošināšanas līgumu, If ir 
tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu, nosūtot apdrošināšanas ņēmējam rakstveida paziņojumu. Apdrošināšanas līgums 
tiek uzskatīts par izbeigtu 14 dienas pēc dienas, kad Apdrošināšanas ņēmējs ir saņēmis paziņojumu par līguma izbeigšanu. 

Drošības prasības
23. Apdrošinātajam jārīkojas apzinīgi un ar saprātīgu rūpību, lai izvairītos no zaudējumu rašanās vai palielināšanās.

24. Apdrošinātajam jāpilda visi tiesību akti, instrukcijas, priekšraksti u. c., kas ietver norādījumus par drošību, zaudējumu 
novēršanu un iespējamo zaudējumu mazināšanu.

25. Apdrošināšanas objektu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, izņemot, ja apdrošināšanas objekts atrodas Apdrošinātā 
pastāvīgās dzīvesvietas slēgtā ēkā. Apdrošināšanas objektu nedrīkst atstāt daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā arī tad, ja 
kāpņu telpas durvis ir slēgtas.

26. Apdrošināšanas objekts tiek uzraudzīts, ja Apdrošinātais vai Apdrošināšanas objekta likumīgais īpašnieks glabā 
Apdrošināšanas objektu tā, ka Apdrošinātais uzreiz pamana, ja pret Apdrošināšanas objektu tiek vērstas pretlikumīgas 
darbības.

27. Dodoties prom no savas pastāvīgās dzīvesvietas vai pirms gulētiešanas, durvis un logi jāaizslēdz tā, lai trešā persona 
nevarētu pa tām viegli iekļūt. 

28. Atslēgas un apsardzes signalizācijas kodus nedrīkst glabāt vietā un veidā, kas ļauj trešajai personai tos iegūt. Piemēram, 
nedrīkst kafejnīcā atstāt atslēgas jakas kabatā bez uzraudzības. 

29. Viegli plīstoši Apdrošināšanas objekti jātransportē rokas bagāžā. Ja pārvadātāja noteikumi to neatļauj, tad minētā 
Apdrošināšanas objekta iepakojumam jābūt tādam, ka Apdrošināšanas objekts nesaplīst.

30. Mūzikas instrumenti jātransportē rokas bagāžā vai atbilstoši pārvadātāja noteikumiem. 
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Apdrošinājuma summa un atlīdzības limiti 
31. Apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu Apdrošināšanas gadījumu ir 2000 (divi tūkstoši) eiro, izņemot nākamajā punktā 

minētajā gadījumā.

32. Viedtālruņu, mobilo tālruņu, planšetdatoru un klēpjdatoru, fotokameru, videokameru, briļļu, pulksteņu apdrošināšanas 
atlīdzības limits ir 400 (četri simti) eiro par Apdrošināšanas gadījumu.

33. Apdrošināšanas summa par visiem gada laikā notikušiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā ir 4000 (četri tūkstoši) eiro. 
Viena gada periods tiek rēķināts, sākot no Kartes izsniegšanas brīža. 

Pašrisks
34. Pašrisks par katru Apdrošināšanas gadījumu ir 30 (trīsdesmit) eiro.

35. Pašriska summa tiek atskaitīta no If kompensējamās summas.

Kompensācija 
36. Ja notiek Apdrošināšanas gadījums, If maksā naudas kompensāciju uz Apdrošinātā SEB norēķinu kontu.

37. If neremontē Apdrošināšanas objektu, neorganizē tā atjaunošanu vai aizvietošanu.

38. Ja Apdrošināšanas objektu ir saprātīgi un ekonomiski lietderīgi remontēt, tad kompensācijas pamatā ir remonta izmaksas, 
tostarp nepieciešamas un saprātīgas transporta izmaksas. 

39. Ja Apdrošināšanas objektu nevar remontēt vai tas ir ekonomiski nelietderīgi, kā arī zādzības ar ielaušanos vai laupīšanas 
gadījumā kompensācijas pamatā ir Apdrošināšanas objekta pirkuma cena. Apdrošināšanas objekta pirkuma cena ir naudas 
summa, ko Apdrošinātais ir samaksājis par Apdrošināšanas objektu ar Karti.

40. Ja Apdrošināšanas objekts ietilpst komplektā, produktu sērijā vai līnijā, kompensācijai par pamatu tiek ņemta tikai mantas, 
kas ir gājusi bojā, nolaupīta vai nozagta ar ielaušanos, vērtība.

41. If nekompensē:
41.1. Apdrošināšanas objekta utilizācijas izmaksas, piemēram, atlieku aizvešanu, izgāztuves maksu u. c.;
41.2. Apdrošināšanas objekta video galviņas un/vai audio galviņas, DVD, CD vai blue ray iekārtu lēcu pārbaudes, apkopes, 

tīrīšanas un maiņas izmaksas.

42. Maksājot kompensāciju, If ir tiesības pieprasīt mantas, kas gājusi bojā, atliekas vai aizvietoto mantu, tāpat nodot nolaupītās 
vai nozagtās mantas prasījuma tiesības. Līdz brīdim, kad tiek nodota minētā manta vai mantas prasījuma tiesības, If ir 
tiesības apturēt kompensācijas izmaksu vai samazināt kompensāciju minētās mantas tirgus vērtības apmērā.

43. Ja If ir kompensējis nozagtu vai nolaupītu mantu un tā tiek atrasta vai ir uzzināta tās atrašanās vieta, Apdrošinātajam 
nekavējoties par to rakstveidā jāinformē If.

44. If nemaksā kompensāciju, ja kāds cits (cita apdrošināšanas sabiedrība, par zaudējumiem atbildīgā persona u. c.) ir 
zaudējumus jau kompensējis.
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Rīcība, ja notiek apdrošināšanas gadījums 
45. Apdrošinātajam par Apdrošināšanas gadījumu nekavējoties jāinformē If rakstveidā vai vai iesniedzot paziņojumu 

If tīmekļvietnē www.if.lv vai pa e-pastu. 

46. Apdrošinātajam ir jāiesniedz If:
46.1. Apdrošināšanas objekta pirkuma čeks un maksājuma ar Karti čeks vai internetbankas izraksts, kurā redzams, ka par 

Apdrošināšanas objektu ir maksāts ar Karti;
46.2. produkta pilnvarotās remonta darbnīcas izsniegta remonta izmaksu kalkulācija, tostarp transporta izmaksas;
46.3. policijas izziņa par zādzību ar ielaušanos vai laupīšanu.

47. If ir tiesības pieprasīt, lai tiek iesniegti papildu pierādījumi vai dokumentācija.

48. Ja notiek Apdrošināšanas gadījums, Apdrošinātajam jāsniedz If patiesa un pilnīga informācija par Apdrošināšanas gadījuma 
apstākļiem, zaudējumu apmēru un iespējamām atbildīgajām personām. 

49. Apdrošinātais apņemas ļaut If apskatīt notikuma vietu vai bojāto mantu.

Apdrošināšanas līguma pārkāpšana 
50. Ja Apdrošinātais nav ievērojis šos Apdrošināšanas noteikumus, If ir tiesības atteikt kompensācijas izmaksu vai samazināt 

kompensāciju, ja pārkāpums ir ietekmējis zaudējumu rašanos vai to apmēru, vai If saistību izpildes apmēra noskaidrošanu.

51. If ir tiesības atteikt kompensācijas izmaksu, ja zaudējumu gadījuma izskatīšanas laikā Apdrošinātais ir If apzināti iesniedzis 
nepatiesus datus.

52. Ja If uzzina par šo Apdrošināšanas noteikumu pārkāpumu pēc kompensācijas izmaksas, If ir tiesības pieprasīt daļēju vai 
pilnīgu samaksātās kompensācijas atmaksu. 

Apdrošināšanas līguma beigas vai izbeigšana
53. Ja Apdrošināšanas līgums zaudē spēku vai tiek izbeigts, Apdrošināšanas ņēmējs par to informē Apdrošinātos 2 (divus) 

mēnešus iepriekš.

If pienākums informēt par datu izmaiņām
54. Ja mainās If nosaukums vai juridiskā forma, adrese vai kompetentā apdrošināšanas uzrauga adrese, If par to informē savā 

tīmekļvietnē vai masu saziņas līdzekļos.

Strīdu risināšana, uzraudzība un piemērojamie tiesību akti
55. No apdrošināšanas līguma izrietošām If un Apdrošinātās personas līgumiskām attiecībām ir piemērojami Latvijas 

Republikas tiesību akti.

56.  Strīdi attiecībā uz apdrošināšanas līgumu tiek risināti sarunu ceļā. Apdrošinātajai personai ir tiesības vērsties ar iesniegumu 
šādās ārpustiesas strīdu izskatīšanas iestādēs:
56.1.  par Apdrošināšanas sabiedrības lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu to izmaksāt Latvijas 

Apdrošinātāju asociācijas ombudā (tīmekļvietnes adrese: www.laa.lv);
56.2.  par pārējiem patērētāja tiesību pārkāpumiem, par kuriem nav paredzēts iesniegt sūdzību ombudā, Patērētāju tiesību 

aizsardzības centrā (tīmekļvietnes adrese: www.ptac.gov.lv).

57.  Strīdi, kas netiek atrisināti ārpustiesas izskatīšanas iestādē vai par kuriem netiek panākta vienošanās, tiek izskatīti Latvijas 
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

58. Apdrošināšanas tirgus uzraudzību Latvijas Republikā veic Finanšu un Kapitāla tirgus komisija  
(tīmekļvietnes adrese: www.fktk.lv).


