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Produkts:
Mežu apdrošināšana

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv.
Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp apdrošinātie
pamata riski un apdrošinātie papildriski, ir norādīti apdrošināšanas līgumā.

Kas ir šis apdrošināšanas veids?
Mežu apdrošināšana paredzēta fiziskām un saimniecībām, kuras vēlās pasargāt no negaidītiem finansiāliem zaudējumiem, kas varētu rasties
dažādu risku rezultātā, ka arī nodrošinot stabilu attīstību un drošību.

Kas tiek apdrošināts?
Mežaudze, kas reģistrēta Meža valsts reģistra informācijas
sistēmā.
Apdrošināt iespējams apdrošināšanas līgumā norādītās
kokaugu sugas:
✓ Parastā egle
✓ Bērzs
✓ Parastā priede
✓ Parastais osis
✓ Parastais ozols
✓ Apse
✓ Melnalksnis
✓ Baltalksnis
Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies sekojošu risku
rezultatā:
✓ ugunsgrēks
✓ vētra
✓ zādzība
✓ meža zvēru risks
✓ snieglauzes risks
✓ kukaiņu risks
Ja Vētras un/vai Sniegaudzes, Kukaiņu, Uguns, Meža zvēru
riska gadījumā ir radies kokaugu bojājums, tad
Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta no Mežaudzes
apakštipā norādītajiem noteikumiem.Apdrošināšanas
līgumā norādītā apdrošinājuma summa ir maksimālā
naudas summa, kas var tikt izmaksāta, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam. Apdrošināšanas līgumā
var būt paredzēti limiti, kas izteikti naudas summas
vai procentu veidā, kas ir maksimālā atlīdzības
summa, kas var tikt izmaksāta noteiktos
apdrošināšanas līgumā paredzētos gadījumos,
piemēram, iestājoties noteiktam riskam vai rodoties
noteikta veida zaudējumiem.

Kas netiek apdrošināts?
Nav apdrošināti:
 Kokaugi, kas nav reģistrēti Meža valsts
reģistra informācijas sistēmā.
 Kokaugi, kas nav norādīti apdrošināšanas
noteikumos.
 Biotopi, kuros ir konstatēti aizsargājamie
putni, kukaiņi vai augi.

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!

Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā
no Kibertelpā notikuša vai draudoša Informācijas
tehnoloģiju drošības incidenta;
!
Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīti
izdevumi, kas saistīti ar saimnieciskās darbības
pārtraukumu;
!
Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies kokaugu
bojājumu gadījumā – zaudējumi, kas saistīti ar
vīrusu, sēnīšu, baktēriju izraisītu slimību vai kaitēkļu
ietekmi uz kokaugiem, izņemot Bojājumus, ko
radījis egļu astoņzobu mizgrauzis, ja ir apdrošināts
Kukaiņu risks;
!
Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies dēļ ūdens
uzkrāšanās – zaudējumi, kas saistīti ar Mežaudzes
meliorācijas sistēmas nepienācīgu darbošanos vai
augsnes un zaru sablīvējumu bebru aizsprostu
izveidošanās rezultātā;
Pilnīga informācija par izņēmumiem iekļauta Mežu
apdrošināšanas noteikumos Nr.08.M1.

Kur es esmu apdrošināts?
✓

Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajā darbības teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
— Pirms apdrošināšanas līguma un līguma darbības laikā jāsniedz apdrošinātājam pilnīga un patiesa informācija par
apdrošināšanas objektu un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija.

— Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāpaziņo apdrošinātājam par citiem spēkā esošiem apdrošināšanas līgumiem,
kas attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu.

— Līguma darbības laikā jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās
iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.

— Jāsamaksā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas prēmija noteiktajā apmērā un termiņā.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var
samaksāt, izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212.

Kad sākas un beidzas apdrošināšanas aizsardzība?
Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar apdrošināšanas polisē norādīta apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar nosacījumu,
ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums, ir samaksāts
apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā.
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas:
Beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam;
Izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa.

Kā es varu pārtraukt apdrošināšanas līgumu?
Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš, rakstiski paziņojot apdrošinātājam.

