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Sabiedrība:  Produkts: 
AAS “BTA Baltic Insurance Company“           Mājdzīvnieku 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? 

Mājdzīvnieku apdrošināšana aizsargā pret pēkšņiem un neparedzamiem zaudējumiem, kas rodas, mājdzīvniekiem ejot bojā, tiekot 
iemidzinātiem vai tiekot nozagtiem apdrošināšanas līgumā noteikto risku iestāšanās dēļ (apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošināšana  pret 
uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas), 

apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošnāšana   pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam nodara krusa, salna, zādzība un citi 
negadījumi)). 

 Kas tiek apdrošināts?  
 

Kas netiek apdrošināts? 

Ar šo apdrošināšanas veidu ir iespējams apdrošināt: 

 Liellopus vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 
gadiem;  

 Zirgus vecumā no 1 gada līdz 16 gadiem; 

 Aitas un kazas vecumā no 3 mēnešiem līdz 8 
gadiem; 

 Cūkas vecumā no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem; 

 Putnus vecumā no 15 dienām līdz 2 gadiem; 

 Bišu saimes. 

 

Riski (ja norādīts apdrošināšanas līgumā): 

 Negadījums; 

 Slimība; 

 Uguns risks; 

 Dabas stihisko postu risks; 

 Trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks. 

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. 

 

 

Nav apdrošināti:  
 Mājdzīvnieki, kas nav sasnieguši attiecīgo 

vecumu. 
 Piespiedu kaušanas gadījumi saimniecisku 

apsvērumu dēļ. 
  

 Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
  

! Bojāeja slimību rezultātā ne ātrāk kā 10 
dienas pēc līguma spēkā stāšānās; 

! Epizootijas gadījumā tiek atlīdzināti ne vairāk 
kā 70% no apdrošinājuma summas; 

! Dzīvnieku vai putnu likvidāciju saimniecisku 
apsvērumu dēļ, piemēram, impotence, 
produktivitātes samazināšanās un iedzimtās 
slimības; 

! Sliktas kopšanas rezultātā, kur dzīvnieki iet 
bojā novājēšanas dēļ; 

! Saules vai karstuma dūriena rezultātā 
radušies zaudējumi; 

! Sala iedarbības rezultātā radušies zaudējumi. 
 
 

 

 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. 

 
 


