
 

iPHONE un WATCH APDROŠINĀŠANA „AS CAPITAL” KLIENTIEM 

APDROŠINĀMIE PRIEKŠMETI:  iPhone, Watch un to aksesuāri 

APDROŠINĀŠANAS PERIODS:  2 gadi 

Par apdrošināšanas perioda sākumu tiek uzskatīts „AS Capital” rēķina izrakstīšanas 

datums.   

 Apdrošināšanas periods ir norādīts rēķinā. 

APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS TERITORIJA:  Apdrošināšana darbojas visā pasaulē. 

APDROŠINĀŠANAS VĒRTĪBA: Jaunas ierīces apdrošināšanas vērtība ir tās sākotnējā pirkuma cena, kas saglabājas 

nemainīga 5 mēnešus. Periodā no 6. līdz 12. mēnesim apdrošināšanas vērtība katru 

mēnesi samazinās par 3 procentu punktiem.  Periodā no 13. mēneša līdz 

apdrošināšanas perioda beigām apdrošināšanas vērtība katru mēnesi samazinās 

par 4 procentu punktiem. 

PAŠRISKS: 50 EUR 

APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA: Tiek apmaksāta ar vienu maksājumu saskaņā ar rēķinu. 

TIPVEIDA NOTEIKUMI: „Salva Kindlustuse” AS Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi 

 „Salva Kindlustuse” AS Apple ierīču apdrošināšanas noteikumi 

ZĀDZĪBAS IZSLĒGUMS: papildus tipveida noteikumos noteiktajiem apdrošināšanas risku izslēgumiem par 

apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīti arī tādi bojājumi, iznīcināšana vai 

pazušana, kas radusies ZĀDZĪBAS rezultātā. 

APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMU SKAITS:  Viena apdrošināšanas perioda laikā tiek izmaksāta atlīdzība ne vairāk kā par 

diviem apdrošināšanas gadījumiem. Līguma darbība tiek izbeigta pēc otrā 

apdrošināšanas gadījuma. 

APDROŠINĀTĀJS 
Apdrošinātājs ir „Salva Kindlustuse” AS, adrese Pärnu mnt 16, 10141 Tallina, e-pasts: salva@salva.ee. Informācija par „Salva Kindlustuse” AS 

klientu apkalpošanas birojiem atrodama mūsu mājas lapā www.salva.ee. 

Ar apdrošināšanas noteikumiem varat iepazīties mūsu mājas lapā www.salva.ee vai Jums ērtākajā klientu apkalpošanas birojā. 

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBA UN PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA 
„Salva Kindlustuse” AS piedāvā iespēju noslēgt apdrošināšanas līgumu, kura galvenie noteikumi ir aprakstīti šajā informācijas lapā.  

Apdrošināšanas līgumam tiek piemērota Igaunijas Republikas likumdošana. 

LĪGUMA SLĒGŠANA UN APDROŠINĀŠANAS STĀŠANĀS SPĒKĀ 
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā rēķina par apdrošināšanas prēmijas samaksu izrakstīšanas dienā, pie nosacījuma, ka apdrošināšanas ņēmējs 

savlaicīgi un atbilstoši prasībām nomaksā par apdrošināšanas prēmijas samaksu izrakstīto rēķinu.  Apmaksājot rēķinu, apdrošināšanas ņēmējs 

apliecina, ka piekrīt apdrošināšanas līguma slēgšanai saskaņā ar šajā informācijas lapā minētajiem noteikumiem un tipveida noteikumiem, 

atsauces uz kuriem ir sniegtas šajā lapā. Apdrošināšanas polise tiek nosūtīta uz apdrošināšanas ņēmēja e-pasta adresi vēlākais 60 dienu laikā 

no rēķina izrakstīšanas dienas. 

Ja apdrošināšanas ņēmējs nesamaksā rēķinu noteiktajā termiņā un kārtībā, tiek uzskatīts, ka apdrošināšanas ņēmējs nevēlējās slēgt 

apdrošināšanas līgumu ar minētajiem noteikumiem un apdrošināšanas līgums nav noslēgts.  Tādā gadījumā apdrošināšana nav spēkā. 

APDROŠINĀŠANAS ŅĒMĒJA PAZIŅOŠANAS PIENĀKUMS 
Apdrošināšanas ņēmēja pienākums ir paziņot apdrošinātājam par jebkuru polisē norādīto datu izmaiņām, kā arī par citiem zināmiem 

apstākļiem, t.sk. par tādiem apstākļiem, kas bija zināmi, taču tika atstāti bez uzmanības apdrošināšanas līguma slēgšanas brīdī un kas var 

ietekmēt apdrošinātāja lēmumu par apdrošināšanas līguma slēgšanu vai par tā slēgšanu uz savstarpēji nolīgtiem noteikumiem.  Visi 

apdrošinātājam iesniedzamie iesniegumi, pieteikumi un paskaidrojumi ir jāiesniedz tādā formā, kas nodrošina atkārtotas rakstiskas iesniegšanas 

iespēju.  Līdz rakstiska paziņojuma par datu maiņu saņemšanas brīdim apdrošinātājs uzskata, ka pareizi ir polisē norādītie dati. 

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI 
Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts tipveida noteikumos un Saistību tiesību likumā noteiktajā kārtībā. 

ATLĪDZĪBAS PIETEIKŠANA 
„Salva Kindlustuse” AS, Pärnu mnt 16, 10141 Tallina, tālr. +372 6 800 500 varakahjud@salva.ee. 

TERMIŅŠ, KURĀ JĀPAZIŅO PAR APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMA IESTĀŠANOS 
Apdrošināšanas ņēmējam vai viņam pielīdzināmai personai ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā divu darbadienu laikā pēc 

apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža, rakstiski vai citā formā, kas nodrošina atkārtotas rakstiskas iesniegšanas iespēju, paziņot 

apdrošinātājam par negadījumu, tā raksturu un apmēru. 

STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
Visi no apdrošināšanas līguma izrietošie strīdi tiek risināti šajā līgumā minētajos tipveida noteikumos un Igaunijas Republikas tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā.  Ja tipveida noteikumi ir tulkoti citā valodā, tad strīda risināšanas gaitā par prevalējošu tiek uzskatīts igauņu valodas teksts.  

Ja vienošanos neizdodas panākt, strīds tiek risināts Harju apriņķa tiesā.  Apdrošināšanas strīdu ārpustiesas izšķiršanu veic Igaunijas 

Apdrošinātāju savienības (EKsL) izveidotā apdrošināšanas strīdu risināšanas mediatora institūcija (adrese Mustamäe tee 46, Tallina). 



 

APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBA 
Finanšu inspekcija, Sakala 4, 15030, Tallina. Finanšu inspekcija kontrolē apdrošinātāja darbības atbilstību tiesību aktu prasībām.  Finanšu 

inspekcija nerisina strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp apdrošinātāju un apdrošināšanas ņēmēju. 


