BALTA īpašuma apdrošināšana –
Tava drošības garantija!
Mēs, BALTA, ieklausoties mūsu klientu pieredzē un vajadzībās, esam
radījuši plašāko segumu īpašuma apdrošināšanā un paredzējuši
apdrošināšanas segumu arī situācijās, kuras jūs nespējat pat iztēloties!

Klientu izvēle Nr.1, jo par mums runā
darbi, nevis vārdi – klientu vērtējumā
esam godīgākais, mīlētākais un
cilvēcīgākais apdrošinātājs Latvijā!

Ātra atlīdzību izmaksa ir mūsu
prioritāte – katru gadu fizisko
personu īpašuma atlīdzībās
izmaksājam vidēji 3 miljonus eiro.

Mēs saprotam – 9 no 10 klientiem
ieteiktu BALTA īpašuma
apdrošināšanu saviem draugiem.

Vai zināji, ka 96% gadījumu klienti saskārušies ar ūdens noplūdes, zādzības, ugunsgrēku
vai postošu dabas stihiju radītajiem zaudējumiem?
Lai sniegtu patiesi cilvēcīgu atbalstu neparedzētās dzīves situācijās, esam papildinājuši BALTA īpašuma
apdrošināšanu ar virkni jaunumiem:
Ja ugunsgrēks būs izcēlies no dūmvada, turpmāk zaudējumus atlīdzināsim neatkarīgi no iemesliem,
Nekādu priekšnosacījumu paplašināto un visu risku segumam dabas stihisko risku gadījumā – sniega biezums vai vēja ātrums nebūs svarīgs
Ja nelaimes rezultātā būs nepieciešams nodrošināt īres mājokli, atlīdzināsim ne tikai īres maksu, bet pat komunālos maksājumus
Palīdzība mājās – bez ierobežojumiem
Priecīga ziņa dārza mīļiem – turpmāk apdrošinām arī siltumnīcas

Nebijis piedāvājums – polises abonēšana!

Aktīvai atpūtai un drošai ikdienai!

Abonē apdrošināšanu, pieslēdzot maksājuma karti un iegūsti:
• Ietaupi laiku – nekādu rēķinu un vienmēr laicīga polises apmaksa
• Mēneša maksājums bez papildu piemaksas
• Ātra un ērta polises atjaunošana
• Jaunajiem klientiem uzsaucam polises pirmos 2 mēnešus

• Nelaimes gadījumu apdrošināšana turpmāk iekļauta īpašuma apdrošināšanā!
Bez pašriska vai slēptiem nosacījumiem.
• Apdrošināšana palīdzēs gadījumos, kad gūtas traumas (piemēram, slēpojot un snovojot,
lēkājot uz batuta, piedaloties ceļu satiksmē, krītot uz slidenas ietves, veicot mājas
saimnieciskos darbus), izmežģījumi, apdegumi, apsaldējumi, notikusi saindēšanās utt.
• Aktīviem pieaugušajiem un bērniem - bez papildu maksas segumā iekļautas vairāk kā 50
atpūtas aktivitātes, piemēram, braukšana ar kuteri, laivu vai ūdens motociklu,
braukšana ar sniega motociklu, kērlings, krosmintons un daudzas citas.

Visbiežāk mūsu klienti
saskaras ar noplūdes risku –
vidēji 4 pieteikumi dienā

Uguns risks

Trešo personu
ļaunprātīga rīcība
(zādzība, vandālisms)

Dabas stihisko postu
risks

Vidējā izmaksa 731 EUR, lielākā
izmaksātā atlīdzība 48 500 eur
(privātmājas 2.stāvā plīsa pievads
nopludinot gan ēkas 2. gan 1.stāvu.

Vidējā atlīdzība 9844 EUR,
lielākā atlīdzība 416 000 EUR.

Vidējā atlīdzība 630, lielākā
atlīdzība 133 000 EUR.

Vidējā atlīdzība 780 EUR,
lielākā atlīdzība 25 000 EUR,
vētras laikā norauts jumts.

Tu pat nespēj iedomāties kādus gadījumus vēl var segt apdrošināšana
Nesot skapi/ grāmatu plauktu, no otrā stāva
uz pirmo, tas izslīdēja no rokām (zemāk
esošajam) nesējam. Tika bojāti trepju
pakāpieni, siena un griesti (koridors, trepju
telpa).

izmaksa 2298 EUR

Ierodoties mājās, konstatēju, ka virtuves
augšējie skapīši ir nogāzušies un
gandrīz visi tajā esošie priekšmeti
(trauki, iekārtas, pudeles) saplīsuši

izmaksa 1680 EUR

Sūcot putekļus, aizķēru ar šļauku uz
galda stāvošu fototehniku, sitiena
rezultātā tā nokrita uz grīdas. Atstājot
grīdas segumā iedragātus robus, kā arī
radot bojājumus fototehnikā.

izmaksa 1360 EUR

