POLISES NUMURS: 74834150

IZDOŠANAS LAIKS: 17.01.2020

SERTIFIKĀTS NR. 74834150

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS:
APDROŠINĀTĀJS:
POLISES NOSLĒDZĒJS:

SALVA KINDLUSTUSE AS, 10284984
Pärnu maantee 16, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Salva Kindlustuse AS, reģ. numurs 10284984 Pärnu mnt 16 10141 Tallina tālr. 6 800 500 fakss 6 800 501 e-pasts
salva@salva.ee
Alver Kivirüüt, Varakindlustuse osakond, tālr.: clv.phone_areacode.372 6830661, e-pasts: alver.kiviruut@salva.ee

Šis sertifikāts apliecina, ka apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir noslēguši apdrošināšanas līgumu.
APDROŠINĀŠANAS
PRODUKTS
Apple apdrošināšana

APDROŠINĀTAIS PRIEKŠMETS
1. Apple iekārta: Iphone XS Serial..

APDROŠINĀŠANAS
PERIODS
31.03.2020 - 30.03.2022

1. APPLE APDROŠINĀŠANA
APDROŠINĀTAIS PRIEKŠMETS: Apple iekārta: Iphone XS Serial..
FIELD_BLOCK.RISK_DATA_1_COLUMN
Marka un modelis:
Pirkuma rēķina Nr.:

Iphone XS Serial..
XXXX

APDROŠINĀŠANAS RISKI:
Kopējais risks
APDROŠINĀŠANAS SUMMA:
APDROŠINĀŠANAS PERIODS:

APDROŠINĀMĀ INTERESE:
Jā
965,00 EUR
31.03.2020 00:00 - 30.03.2022 23:59

ĪPAŠIE NOSACĪJUMI:

APPLE IEKĀRTU APDROŠINĀŠANAS ĪPAŠIE NOTEIKUMI, APDROŠINOT iPhone
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PAŠRISKS:
50,00 EUR
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APPLE IEKĀRTU APDROŠINĀŠANAS ĪPAŠIE NOTEIKUMI, APDROŠINOT iPhone
APDROŠINĀŠANAS RISKA ĪPAŠAIS NOTEIKUMS - ZĀDZĪBAS IZLĒGŠANA
Puses ir vienojušās, ka papildus Apple iekārtu apdrošināšanas noteikumos ASK-13.05 esošajiem izslēgtajiem
zaudējumiem, par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts arī zaudējums, kas ir radies ZĀDZĪBAS rezultātā.
APDROŠINĀŠANAS VĒRTĪBAS ĪPAŠAIS NOTEIKUMS - APDROŠINĀŠANAS VĒRTĪBAS GROZĪŠANA
APDROŠINĀŠANAS PERIODĀ
Puses ir vienojušās, ka atšķirībā no Apple iekārtu apdrošināšanas noteikumiem ASK-13.05, jaunas iekārtas
apdrošināšanas vērtība ir vienlīdzīga ar tās pirmreizējās pārdošanas cenu un paliek nemainīga 5 mēnešus. Sākot
no 6. mēneša līdz 12. mēnešu vecumam apdrošināšanas vērtība samazinās par 3 procenta punktiem mēnesī.
Sākot no 13. mēneša līdz apdrošināšanas perioda beigām apdrošināšanas vērtība samazinās par 4 procenta
punktiem mēnesī.
APDROŠINĀŠANAS VĒRTĪBAS TABULA
Iekārtas vecums Apdrošināšanas vērtība
1 mēnesis 100% no pirkuma cenas
2 mēneši 100% no pirkuma cenas
3 mēneši 100% no pirkuma cenas
4 mēneši 100% no pirkuma cenas
5 mēneši 100% no pirkuma cenas
6 mēneši 97% no pirkuma cenas
7 mēneši 94% no pirkuma cenas
8 mēneši 91% no pirkuma cenas
9 mēneši 88% no pirkuma cenas
10 mēneši 85% no pirkuma cenas
11 mēneši 82% no pirkuma cenas
12 mēneši 79% no pirkuma cenas
13 mēneši 75% no pirkuma cenas
14 mēneši 71% no pirkuma cenas
15 mēneši 67% no pirkuma cenas
16 mēneši 63% no pirkuma cenas
17 mēneši 59% no pirkuma cenas
18 mēneši 55% no pirkuma cenas
19 mēneši 51% no pirkuma cenas
20 mēneši 47% no pirkuma cenas
21 mēneši 43% no pirkuma cenas
22 mēneši 39% no pirkuma cenas
23 mēneši 35% no pirkuma cenas
24 mēneši 31% no pirkuma cenas
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.

TIPVEIDA NOTEIKUMI:

Salva Kindlustuse AS Apple iekārtu apdrošināšanas nosacījumi (ASK-13.05)
Salva Kindlustuse AS Apdrošināšanas vispārējie nosacījumi (KÜ-18)
Standarta noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami apdrošināšanas līgumiem, ir pieejami Salva Kindlustuse AS
mājas www.salva.ee.

APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA
MAKSĀJUMA DAĻU SKAITS:
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NOSACĪJUMI
APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI:
Apdrošināšanas līguma izbeigšanas noteikumi ir minēti saistību tiesību likumā un tipveida nosacījumos, uz kuriem ir norādīts apdrošināšanas polisē.
APDROŠINĀŠANAS LĪGUMAM PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS:
Šim apdrošināšanas līgumam piemēro Igaunijas tiesības.
STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA:
No apdrošināšanas līguma izrietošie strīdi tiek risināti, balstoties uz līgumā minētajiem standarta noteikumiem un Igaunijas Republikas likumdošanu.
Saistībā ar apdrošināšanas ārpustiesas strīdu risināšanu ir tiesības griezties pie Igaunijas Apdrošināšanas asociācijas pakļautībā darbojošās apdrošināšanas
strīdu saskaņošanas iestādes, kas atrodas adresē Mustamäe tee 46, 10621, Tallina (vairāk informācijas www.eksl.ee/et/lepitusorgan). Pirms
saskaņošanas procedūras ir jāiesniedz prasība apdrošinātājam un jāsniedz iespēja apdrošinātājam atbildēt uz prasību. Apdrošināšanas strīdi, par kuriem
nav panākta vienošanās, tiek risināti Harju apriņķa tiesā.
KAITĒJUMU IZSKATĪŠANA:
Salva Kindlustuse AS Pärnu mnt 16 10141 Tallina tālr. 6800 500 varakahjud@salva.ee
PAZIŅOŠANAS PAR KAITĒJUMA GADĪJUMU TERMIŅŠ:
Apdrošinājuma ņēmējam vai personai, par kuru apdrošinājuma ņēmējs atbild, nekavējoties pēc uzzināšanas par kaitējuma gadījumu, bet ne vēlāk kā divu
darbdienu laikā pēc tā iestāšanās, ir rakstiski vai rakstisku atveidi nodrošinošā formā jāinformē apdrošinātājs par kaitējuma iestāšanos.
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APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ:
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā apdrošināšanas prēmijas apmaksas rēķina izsniegšanas datumā, ar noteikumu, ka apdrošinājuma ņēmējs par
apdrošināšanas prēmijas apmaksu izsniegto rēķinu apmaksā saskaņā ar prasībām. Apmaksājot rēķinu, apdrošinājuma ņēmējs apstiprina, ka līdz ar
apdrošināšanas līguma noslēgšanu piekrīt apdrošināšanas līguma dokumentos minētajiem noteikumiem un tajos 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, tiek uzskatīts, ka apdrošinājuma ņēmējs nav vēlējies noslēgt apdrošināšanas līgumu ar
minētajiem noteikumiem, un apdrošināšanas līgums netiek noslēgts. Minētajā gadījumā apdrošinājums spēkā nestājas.
LBL.ELECTRONIC_ISSUE_WITHDRAWAL
lbl.electronic_issue_withdrawal_text
APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DATI:
Apdrošināšanas līgums ir noslēgts saskaņā ar informāciju par apdrošināšanas objektu un apdrošināmo interesi, kuru apdrošinājuma ņēmējs ir iesniedzis
apdrošinātājam. Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka pirms šī apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošinātājs ir noskaidrojis viņa apdrošināšanas
intereses, iepazīstinājis ar apdrošinātāja piedāvātajiem apdrošināšanas risinājumiem un, ka apdrošināšanas līgums atbilst apdrošinājuma ņēmēja
apdrošināšanas interesēm.
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 un 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 UZRAUDZĪBA:
Finanšu inspekcija Sakala 4 15030 Tallina. Finanšu inspekcija uzrauga apdrošinātāja darbības atbilstību tiesību aktiem. Finanšu inspekcija nerisina
līgumiskos strīdus starp apdrošinātāju un apdrošinājuma ņēmēju.

3/3

