PIETEIKUMS MĀJOKĻA APDROŠINĀŠANAI
INFORMĀCIJA PAR KLIENTU
Vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums
Personas kods / reģistrācijas numurs
Adrese

LV-

Tālrunis

E-pasts

Dati, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir cita persona:
Vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums
Personas kods / reģistrācijas numurs
Norādi kredītiestādi, ja nekustamais īpašums ir ieķīlāts:

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA
Nekustamā īpašuma apdrošināšana ļaus tev justies droši un pasargās no lieliem izdevumiem, kurus var izraisīt dažādas neparedzētas situācijas,
piemēram, ugunsnelaimes, dabas stihijas vai zagļi.
Vēlamais polises spēkā stāšanās datums

Vēlamais maksājumu skaits (1, 2, 3 vai 4)

Apdrošināšanas objekta adrese
Dzīvoklis

Īpašuma tips

Dzīvoklis mansardā

Dzīvojamā ēka

Rindu/dvīņu māja

Vasarnīca

Pirts

Saimniecības ēka/palīgēka
Apdzīvotība

Nepastāvīgi apdzīvots

Pastāvīgi apdzīvots

Uzbūvēšanas gads
Apdares līmenis

Vienkāršs

Vai objektā plānoti remontdarbi?
Starpsienas
Dzelzsbetona
Ķieģeļu/bloku mūris
Reģipsis
Koka
Metāla koksnes
Starpstāvu pārsegumi
Dzelzsbetona
Koka
Metāla

Nav

Nē

Kvalitatīvs
Tikai kosmētiskie

Darbi ar komunikāciju nomaiņu

Jumta segums
Ārsienas
Dzelsbetona
Bitumens/ruberoīds
Ķieģeļu/bloku mūris
Azbestcementa šīferis
Koka
Bezazbesta šīferis
Guļbaļķu
Bitumena dakstiņi
Metāla konstrukcija ar skārdu,
Skārds
bez siltumizolācijas
Meldru
Metāla konstrukcija ar skārdu,
Bitumena viļņotās
ar siltumizolāciju
loksnes
Māla dakstiņi
Lubu
Cits __________________

Ugunsdrošības signalizācija
Apsardze

Kosmētiskā remonta gads

Kapitālā remonta gads
Bez apdares

Kopējā platība m2
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Lokālā skaņas signalizācija

Lokālā skaņas signalizācija

Vai īpašumā ir kamīns vai pirts?
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Ir

Apkures veids
Pilsētas centrālapkure
Centrālapkure ar gāzi
Centrālapkure ar cieto kurināmo
Centrālapkure ar šķidro kurināmo
Krāsns vai kamīns
Ar elektrību
Siltumsūknis
Bez apkures

Savienota ar apsardzes firmu

Diennakts fiziska apsardze

Savienota ar apsardzes firmu
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IEDZĪVES APDROŠINĀŠANA
Ar iedzīves apdrošināšanu tu pasargāsi savas īpašumā esošās mantas (mēbeles, apģērbu, virtuves tehniku u.c.), kā arī ārpus tās (riteni,
datoru, mobilo tālruni u.c.).
Lūdzu, norādi vērtību iedzīvei, kas atrodama tavā nekustamajā īpašumā:
Kopējā iedzīves vērtība (EUR)
Vai tavā īpašumā ir juvelierizstrādājumi, gleznas, kuras vēlies apdrošināt?

Jā, summa (EUR)

Nē

Ja kāda iedzīves priekšmeta vērtība pārsniedz 3000 EUR, norādi priekšmeta nosaukumu un vērtību:
Nosaukums

Vērtība (EUR)

Nosaukums

Vērtība (EUR)

Nosaukums

Vērtība (EUR)

Nosaukums

Vērtība (EUR)

Atzīmē šo lauku, ja nevēlies apdrošināt iedzīvi

CIVILTIESISKĀ APDROŠINĀŠANA (CTA)
CTA segs zaudējumus, kuru būsi nodarījis citām personām, piemēram, nopludinot kaimiņus.
Vēlamā CTA apdrošinājuma summa (EUR)
CTA darbības teritorija

5000

7500

Tikai nekustamā īpašuma adrese

15000
Latvija

Cits
Eiropa

Stāvs, kurā atrodas īpašums (dzīvokļiem)
Cik personu CTA vēlies apdrošināt (savu, dzīvesbiedra, bērnu utml.)
Vai tev ir suns?

Jā

Nē

Atzīmē šo lauku, ja nevēlies apdrošināt CTA
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