
 

APPLE MAC un iPAD IERĪČU APDROŠINĀŠANA AS CAPITAL KLIENTIEM 

APDROŠINĀMIE PRIEKŠMETI: Apple klēpjdatori, iPad un to piederumi 

APDROŠINĀŠANAS PERIODS: 2 gadi, 3 gadi vai 4 gadi 

 Derīguma sākums ir AS Capital  izsniegtā rēķina datums.  

 Apdrošināšanas periods ir norādīts uz rēķina. 

APDROŠINĀŠANAS DERĪGUMS: Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā visā pasaulē. 

APDROŠINĀŠANAS VĒRTĪBA: Jaunas ierīces apdrošināšanas vērtība ir vienāda ar tās sākotnējās pārdošanas cenu, 

un ir nemainīga 2 gadus. Ierīces, kas ir vecāka par 2 gadiem, apdrošināšanas vērtība 

ir apdrošināšanas objekta parastā cena (tirgus cena). 

PAŠRISKS: 50 EUR 

APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA: Apmaksa vienā maksājumā saskaņā ar rēķinu. 

TIPVEIDA NOTEIKUMI: Salva Kindlustuse AS Kindlustus vispārējie noteikumi 

 Salva Kindlustuse AS Apple ierīču apdrošināšanas noteikumi 

APDROŠINĀTĀJA DATI 
Apdrošinātājs ir Salva Kindlustuse AS, atrašanās vieta Pärnu mnt 16 10141 Tallina, e-pasts: salva@salva.ee. Salva Kindlustuse AS 

apkalpošanas vietu dati ir publicēti interneta lapā www.salva.ee. 

Ar apdrošināšanas noteikumiem lūdzam iepazīties interneta lapā www.salva.ee vai Jums piemērotā apkalpošanas punktā. 

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DERĪGUMS UN PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS 

Salva Kindlustuse AS ar šo piedāvā iespēju noslēgt apdrošināšanas līgumu, kura pamatnoteikumi ir aprakstīti šajā informācijas lapā. 

Apdrošināšanas līgumam piemēro Igaunijas Republikas tiesības. 

LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBAS SPĒKĀ STĀŠANĀS 
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā rēķina, kas izsniegts par apdrošināšanas prēmijas apmaksu, datumā, ar noteikumu, ka 

apdrošinājuma ņēmējs par apdrošināšanas prēmijas apmaksu izsniegto rēķinu apmaksā saskaņā ar prasībām. Apdrošinājumā ņēmējs, 

apmaksājot rēķinu, apstiprina, ka, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, piekrīt šajā informācijas lapā minētajiem noteikumiem un tajā 

norādītajiem tipveida noteikumiem. Apdrošināšanas polisi nosūta uz apdrošinājuma ņēmēja elektroniskā pasta adresi, vēlākais, 60 

dienu laikā pēc rēķina izsniegšanas.  

Ja apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas prēmiju neapmaksā saskaņā ar prasībām, uzskata, ka apdrošinājuma ņēmējs nav vēlējies 

noslēgt apdrošināšanas līgumu ar minētajiem noteikumiem, un apdrošināšanas līgums netika noslēgts. Minētajā gadījumā 

apdrošināšanas aizsardzība nerodas. 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA PAZIŅOŠANAS PIENĀKUMS 
Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums informēt apdrošinātāju par visu polisē minēto datu grozīšanu un citiem zināmajiem 

apstākļiem, t.sk. apstākļiem, kas bija zināmi apdrošināšanas līguma noslēgšanas laikā, taču tika atstāti bez ievērības, kam var būt 

ietekme uz apdrošinātāja lēmumu noslēgt apdrošināšanas līgumu vai darīt to ar norunātajiem noteikumiem. Visi iesniegumi, 

pieteikumi un paskaidrojumi apdrošinātājam ir jāiesniedz rakstisku atveidi nodrošinošā formā. Līdz datu izmaiņas atainojoša rakstiska 

paziņojuma saņemšanai apdrošinātājs par pareiziem uzskata polisē atzīmētos datus. 

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 
Apdrošināšanas līguma izbeigšana notiek tipveida noteikumos un Saistību tiesību likumā noteiktajā kārtībā. 

KAITĒJUMU IZSKATĪŠANA 
Salva Kindlustuse AS Pärnu mnt 16 10141 Tallina tālr. 6 800 500 varakahjud@salva.ee. 

PAZIŅOŠANAS PAR KAITĒJUMA GADĪJUMU TERMIŅŠ 
Apdrošinājuma ņēmējam vai tai pielīdzinātai personai par kaitējuma iestāšanos, tā raksturu un apmēru ir jāinformē apdrošinātājs 

rakstiski vai rakstisku atveidi nodrošinošā formā nekavējoties pēc uzzināšanas par kaitējuma gadījumu, vēlākais, divu darbdienu laikā 

pēc kaitējuma gadījuma. 

STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
Visus no apdrošināšanas līguma izrietošos strīdus risina saskaņā ar līgumā minētajiem tipveida noteikumiem un Igaunijas Republikas 

tiesību aktiem. Gadījumā, ja tipveida noteikumi ir tulkoti citā valodā, strīdu gadījumā to tulkošanas laikā vadās no teksta igauņu 

valodā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus risina Harju Apriņķa tiesā. Ārpus tiesas apdrošināšanas strīdus risina EKsL izveidotais 

apdrošināšanas strīdu samierināšanas orgāns (atrašanās vieta Mustamäe tee 46, Tallina).  

APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBA 

Finanšu inspekcija Sakala 4 15030. Finanšu inspekcija uzrauga apdrošinātāja darbības atbilstību tiesību aktiem. Finanšu inspekcija 

nerisina līgumiskos strīdus starp apdrošinātāju un apdrošinājuma ņēmēju.  


